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POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ČLÁNEK 13 NAŘÍZENÍ GDPR 
 
Totožnost a kontaktní údaje správce 
Jihomoravská sportovní, z.s., Na Valtické 650/85, 691 41 Břeclav 
IČ: 27044921 
www.borsclub.cz 
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů  
Mgr. Matěj Filípek, Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav 
Tel.: +420 519 444 212, E-mail: poverenec@bors.cz 
 
Účely zpracování a právní podklad pro zpracování 
Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence členské základny a s tím souvisejících činností. Právním základem pro 
zpracování osobních údajů Subjektu údajů je zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a současně také plnění zákonných 
povinností Správce údajů podle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením 
účetnictví. Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem. 
 
Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany 
Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace členů klubu nezbytná pro vedení evidence členské 
základny a s tím souvisejícími činnostmi, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.  
 
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 
Příjemcem osobních údajů je Správce, spolek Jihomoravská sportovní, z.s., IČ 27044921, Na Valtické 650/85, 691 41 Břeclav. 
Subjekt údajů bere na vědomí, že jsou osobní údaje předávány společnosti BORS Břeclav a.s., IČ 49969242, Bratislavská 
2284/26, 690 02 Břeclav, a to za účelem vedení účetnictví. Osobní údaje mohou být zpřístupněny / předány třetím osobám, a to 
zejména osobám v rámci plnění povinností stanovených právními předpisy, osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a 
oprávněných zájmů spolku, osobám, které spolek Jihomoravská sportovní, z.s. pověřil plněním smluvních povinností.     
 
Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci 
Správce nepředává osobní údaje Subjektu údajů do třetích zemí, ani je nepředává mezinárodním organizacím. 
 
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria pro dobu uložení 
Správce uchovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy po dobu 10 let od ode dne, kdy Subjekt údajů přestane 
vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.  
 
Právo subjektu údajů požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení jejich 
zpracování, vznést námitku a mít právo na přenositelnost údajů 
Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, na omezení 
zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR, právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR a má právo na přenositelnost údajů k jinému 
správci dle čl. 20 GDPR, je-li to technicky proveditelné. 
 
Právo subjektu údajů odvolat kdykoli souhlas 
Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu Subjektu údajů se zpracování osobních údajů, může Subjekt údajů kdykoliv 
tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování souhlasu 
před jeho odvoláním. 
 
Právo podat stížnost dozorovému úřadu 
Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová stránka 
úřadu www.uoou.cz) v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. 
 
Oznámení skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování 
Správce informuje Subjekt údajů, že neprovádí automatizované rozhodování a profilování. 
 


