
   

 

 

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady ochrany osobních údajů informují 
o tom, jak Sport Eden získává, uchovává a dále zpracovává osobní údaje v souvislosti 
s poskytovanim služeb v oblasti sportu.   

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů zpřístupňujeme informace o tom, jakým způsobem 
shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje, a o vašich právech a způsobu 
jejich uplatnění. 

Doporučujeme vám pečlivě se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů seznámit před 
zahájením registrace k jakékoli Hazardní hře, Službě či před jiným využitím Hazardních her nebo 
Služeb.  

2 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správcem vašich osobních údajů je SC Eden Beroun s.r.o., se sídlem Pod Homolkou 1482, 266 
01 Beroun, zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 180314, IČ: 24119865. 

Nebo  

SPORT EDEN BEROUN, z.s., Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun, IČ: 03226751, DIČ: 
CZ03226751 

Aktuální kontaktní údaje naleznete na www.sporteden.cz/kontakty/   



   

 

3  PRONÁJEM SPORTOVIŠTĚ 

Při pronájmu sportoviště  zpracováváme osobní údaje po níže vymezenou dobu, pro níže 
vymezené účely a na základě níže vymezených právních základů: 

3.1 REGISTRACE  

Registrace, podepsáním smlouvy o využívání služeb sportovního centra Eden, se řídí 
občanským zákoníkem a platným provozním řádem. V případě odstoupení od smlouvy jsou 
vaše osobní smazány během 1 kalendářního roku.  

3.2 ZAMLUVENÍ SPORTOVIŠTĚ 

Při zamluvení sportoviště registrovaným klientem je u jeho členského záznamu veden termín 
požadované návštěvy a to po celou dobu platnosti vašeho členství. V případě neregistrovaného 
klienta, se zaznamená jméno a telefoní kontakt. 

3.3 PERMANENTKY/KREDIT 

Při zakoupeni permanentky nebo dobití kreditu dle platného provozního řádu pro registrované 
(bod 3.1), musíme po dobu platnosti evidovat stav konta opravnujícího čerpat naše služby. 

 

4 ČLENSTVÍ VE SPORTOVNÍCH SPOLCÍCH 

Členství ve sportovním spolku se vždy řídí stanovy daného. Osobní údaje spracovávané v rámci 
tohoto členství jsou vždy použity pouze za nutným plněním vyplívajících ze členství a cílů spolku. 

5 SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ) 

5.1 Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími 
stranami, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb. Vaše osobní 
údaje můžeme sdílet zejména: 

5.1.1 Společnosti zajišťující provoz informačních systémů a IT řešení: 

 TIPSPORT a.s., se sídlem na adrese Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, sp. zn. B 673, IČO: 
186 00 824, zajišťující podporu IT řešení.     

 LUXART, s.r.o, Měnín 263, 664 57 Měnín IČ: 25566989, DIČ: CZ25566989, Společnost je 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33871 

5.1.2 Sportovní svazy: 

 Zápis nebo potvrzení členství k příslušným národním organizacím 

5.1.3 Státní instituce: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky 
 Krajský úřad středočeského kraje 
 Městský úřad Beroun 

 

5.1.4 K některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví 
poradci či právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo 
pro ochranu našich oprávněných zájmů. 

 



   

 

6 ZABEZPEČENÍ DAT 

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a 
procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému 
hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s 
cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným 
zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření obsahují metodiku bezpečného vývoje našich aplikaci 
a služeb, zabezpecini síťového provozu a to jak interních tak externích sítí a přístupu, a silné 
ověřování každého pracovníka či dodavatele podílejícího se na zpracování. Kazdy přístup je 
evidován v monitorovacím systému tak aby bylo zajištěno dosažení pouze nezbytné nutné 
úrovně práce s vašimi osobními údaji k poskytování nejvyšší kvality našich služeb. Organizační 
opatření pomáhají prosadit bezpečně nakládání se všemi daty, které během vašeho využívání 
našich služeb vznikají a efektivně zabraňují úmyslnému i neúmyslnému úniku. 

Ve velmi nepravděpodobném případě ztráty, zničení nebo neoprávněného změnění vašich dát 
budete neodkladné informováni. Vaše data jsou pro nás na prvním místě. 

7 VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, 
informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování 
v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle 
článku 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo 
nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí. 

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailové adresy info@sporteden.cz  

7.1 Co můžete požadovat? 

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat, opravu některých údajů, které o 
vás jako správce osobních údajů zpracováváme, v některých případech máte právo požadovat 
vymazání vašich údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich 
přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb), v některých případech právo vznést 
námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů námi. Můžete také 
kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním údajů, který jste nám případně dříve poskytli. 
Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže. 

7.2 Oprava vašich osobních údajů 

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. 
Pro opravu nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy info@sporteden.cz 

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné 
a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní 
údaje. 

7.3 Vymazání vašich osobních údajů 

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů, a to prostřednictvím 
Uživatelského konta a/nebo, pokud toto konto nemáte vytvořené, prostřednictvím emailové 
adresy info@sporteden.cz 

7.4 Odvolání souhlasu 

Souhlas ke zpracování údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez 
uvedení důvodu. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové adresy info@sporteden.cz 

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv 
zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší 
strany. 



   

 

7.5 Zpřístupnění a přenositelnost Vašich osobních údajů 

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. 
Kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové adresy info@sporteden.cz Pokud budete 
požadovat přenos vašich osobních údajů jinému poskytovateli, můžeme některé vaše osobní 
údaje (zejména údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho 
souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, 
pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud 
bude technicky proveditelný.  

7.6 Právo vznést námitky 

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte 
právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace vznést námitku proti takovému zpracování. 
Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které 
by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje 
jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále 
zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme.  

7.7 Omezení zpracování 

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy 
zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, 
omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je 
budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu 
ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných 
platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání 
vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat. 

7.8 Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů  

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání osobních údajů u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: 
www.uoou.cz. 

8 AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny 
těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím 
odkazu: http://www.sporteden.cz/dulezite-informace/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ 

O podstatných změnách vás budeme informovat před datem jejich účinností. 


