
Informace o zpracování osobních údajů 

Správcem osobních údajů je BADMINTON SHARKS BRNO, z.s., Merhautova 697/66, 613 Brno; e-mail: 

brnosharks@gmail.com. 

Jako správce jsme odpovědni za veškeré zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy (viz 

dále) a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme. Dále 

vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích) a námitky 

proti zpracování Vašich osobních údajů. 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci nějaké agendy, máte právo: 

• Požadovat informace, zda se Vaše osobní údaje zpracovávají a žádat jejich kopii (čl. 15 

Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679; dále jen ON) 

• Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné (čl. 16 ON); požadovat 

jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně (čl. 17 ON); požadovat omezení 

zpracování (čl. 18 ON) 

• V případě, že údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu (čl. 6 odst 1 písm. f) 

ON), máte právo podat námitku proti tomuto zpracování (čl. 21 ON) 

• Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste k němu udělili 

souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) ON), máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to 

zasláním e-mailu na adresu brnosharks@gmail.com. V něm uvedete, o jaký souhlas 

jde, a že ho odvoláváte. Totéž můžete učinit osobně či prostřednictvím listinné zásilky. 

• Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte 

jednoznačně identifikovat (nestačí pouze napsat např. číslo občanského průkazu, 

rodné číslo apod.) a uvést na sebe kontakt. 

• Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, podnětu či požadavku, máte právo 

podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v těchto agendách: 

• Členská základna – účel zpracování: vedení členů klubu podle zákona č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a na základě souhlasu. Agenda 

obsahuje jmenné, adresné, kontaktní osobní údaje, rodné číslo, udělená licence a 

pozice v klubu. Údaje jsou ze zákona předávány Českému badmintonovému svazu. 

• Evidence dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti – účel zpracování: 

vedení personální a mzdové agendy na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů (zákon o zdravotním 

pojištění apod.). Agenda obsahuje jmenné, adresné, kontaktní osobní údaje, rodné 

číslo, číslo zdravotní pojišťovny, místo narození, datum narození. Údaje jsou ze zákona 

předávány orgánům sociálního a zdravotního pojištění a externímu zpracovateli mezd. 

• Evidence žádostí o dotace – účel zpracování: žádosti o dotace a doložení čerpání 

dotací podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. Agenda obsahuje jmenné osobní údaje, rok narození, 

přehled úspěchů členů klubu. Údaje jsou ze zákona předávány poskytovatelům dotací 

podle původce (město, kraj, MŠMT). 

• Provozní dokumentace klubu – účel zpracování: evidence činnosti klubu podle zákona 



č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Agenda obsahuje 

jmenné, adresné, kontaktní osobní údaje, datum narození. 

• Smlouvy (prodejní, nájemní, zpracovatelské) – účel zpracování: evidence obchodního 

styku klubu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. Agenda obsahuje jmenné, adresné, kontaktní osobní údaje.  


