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Sportulus Plus s.r.o. … Zásady ochrany osobních údajů (součást Všeobecných obchodních podmínek) 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
Součást Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) „Sportulus Plus s.r.o. “ (dále jen Sportulus) 

 
1.   VYMEZENÍ POJMŮ  
 
Pojmy související s užíváním Portálu: 
 
1.1 „Portál “ – internetový portál nebo mobilní aplikace, případně počítačový program nebo soubor počítačových 

programů, provozované na internetových stránkách na adrese www.sportulus.com, případně na dalších 
adresách, a dostupný prostřednictvím webového rozhraní, jejichž autorská práva, majetková práva nebo 
výhradní licence náleží Sportulus, dále související dokumentace či příručky v elektronické nebo tištěné 
podobě, jakož i veškeré aktualizace, doplňky či nové verze Portálu. Provoz Portálu zajišťuje na vlastním 
zařízení nebo na zařízení třetích stran Sportulus. Sportulus nabízí jeho prostřednictvím Služby. 

 
1.2 „Služby “ – aktuální funkce Portálu, jejichž využití Portál nabízí. Rozsah Služeb se může v čase měnit. Služby 

jsou poskytovány Návštěvníkům bezplatně nebo za úplatu. 
 
1.3 „Návšt ěvník “ – osoba, která si Portál prohlíží a/nebo využívá Služby Portálu. 
 
1.4 „Uživatel “ – fyzická osoba, nebo právnická osoba prostřednictvím svého oprávněného zástupce, která má v 

Portálu zřízen uživatelský účet a která užívá Služby. Uživatel může být Účastníkem Akce, Pořadatelem, 
Adminem nebo může u Pořadatele nebo Účastníka působit v některé z jiných povolených rolí. Uživatel 
využívá Služby v obsahu a rozsahu přiřazeném Portálem nebo Adminem dle jeho role (např. Účastník, 
rozhodčí, člen družstva, kapitán družstva, člen dvojice, Správce, apod.) v Akci. 

 
1.5 „Akce “ – jedno či vícedenní událost, která je Adminem nebo Pořadatelem z části nebo zcela s podporou 

Portálu organizována ve formě jedné nebo více soutěží, utkání či jiných obdobných částí (zejména v oblasti 
sportu, kultury ale i dalších oblastech) a které se mohou na základě dobrovolného přihlášení účastnit 
Uživatelé Portálu a/nebo na základě přihlášení Pořadatelem i třetí osoby. 

 
1.6 „Pořadatel “ – fyzická nebo právnická osoba, která užívá (prostřednictvím Uživatelského účtu Admina, Admin 

a Pořadatel mohou být (ale nemusí), jedna stejná osoba) Služby pro podporu pořádání a organizování svých 
Akcí.  

 
1.7 „Admin“ - Uživatel, který pro Pořadatele přes svůj Uživatelský účet zakládá a spravuje jeho akci na Portále. 

Zejména zakládá a spravuje Akci jako novou událost na Portále, definuje systém Akce, prezentuje základní 
údaje o konání Akcí, spravuje a zpracovává přihlášky a výsledky Účastníků a případně umožňuje prohlížení 
nebo sdílení těchto výsledků Uživatelům nebo Návštěvníkům Portálu. Admin a Pořadatel mohou být (ale 
nemusí), jedna stejná osoba. Každá Akce má vždy svého Admina. 

 
1.8 „Správce “ – role Uživatele definovaná Adminem, Správce zajišťuje pro Admina některé Portálem umožněné 

úkony spojené s přípravou a průběhem Akce (zejména správu přihlášek a výsledků Účastníků).   
 
1.9 „Účastník “ (resp. Soutěžící) – Uživatel, který se účastní jako soutěžící (jednotlivec, člen dvojice nebo člen 

družstva) dané Akce. Na Akci může být přihlášen přímo Adminem nebo sám prostřednictvím svého 
Uživatelského účtu (záleží na nastavení podmínek přihlašování na Akci). Následně může využít příslušných 
služeb Portálu. 

 
1.10 „Soupe ř“ – jiný Uživatel v roli jiného Účastníka stejné Akce, se kterým Uživatel má nebo bude mít vzájemný 

zápas či utkání v rámci stejné Akce.     
 
1.11 „Uživatelský ú čet“ – účet dobrovolně zřízený Návštěvníkem Portálu, který umožňuje Návštěvníkovi stát se 

uživatelem a využívat jinak nepřístupné služby Portálu. 
 
1.12 „Obchod Sportulus “ – Internetový obchod provozovaný Sportulus na Portálu poskytující placené služby, 

případně zboží. 
 
1.13 „Zákazník “ – pro účely VOP jím je Uživatel, který využívá placených služeb Portálu. 
 
Pojmy související s ochranou osobních údajů (GDPR): 
 
1.14 „Správce osobních údaj ů“  - Každý subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky 

zpracování osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může Správce osobních údajů zmocnit nebo pověřit 
Zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 

 
1.15 „Zpracovatel osobních údaj ů“  - Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce. 
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1.16 „P říjemce osobních údaj ů“  – Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, kterému jsou osobní údaje  poskytnuty, ať už se jedná o třetí osobu, či nikoli. Orgány veřejné moci, 
které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu se zvláštními právními předpisy, se za 
příjemce nepovažují. Zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s 
použitelnými pravidly ochrany osobních údajů pro dané účely zpracování. 

 
1.17 „Subjekt osobních údaj ů“  - Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a která je na základě těchto údajů 

identifikovatelná; může se jednat o klienta/uživatele, zaměstnance, návštěvníka objektu, jiných osob, atp. 
 
 

2.   ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJ Ů A JEJICH ZMĚNY 
 

2.1 Portál SPORTULUS respektuje soukromí všech stran při prohlížení a/nebo používání Portálu Návštěvníky 
a/nebo Uživateli. Zavazuje se chránit jejich soukromí. Zpracování osobních údajů je realizováno: 
(1) se souhlasem Subjektu osobních údajů; 
(2) nebo jestliže je to nezbytné ke splnění smluvních nebo zákonných povinností; 
(3) nebo k naplnění oprávněných zájmů, zejména zajištění chodu  Portálu, chodu produktů a společnosti. 

 
2.2 Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s mezinárodními úmluvami, směrnicemi EU a s právními 

předpisy a nařízeními České republiky o určitých minimálních požadavcích na zpracovávání osobních údajů 
online, a splňuje také všechny ostatní platné závazné předpisy a postupy. 

 
2.3 Osobní údaje v žádném případě nejsou prodávány třetím osobám. Není k nim umožněn přístup nikoho 

dalšího, pokud to není nezbytně nutné. V tom případě se jedná o dlouhodobé a důvěryhodné partnery 
ošetřené smluvními a zákonnými povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje tak vždy 
zpracovávají výhradně pro účely, za kterými je získali. V určitých situacích může být společnost Sportulus 
nucena prozradit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky ze strany veřejných úřadů či jiných třetích 
stran, například kvůli splnění požadavků na národní bezpečnost nebo prosazování zákona. Pokud máte ještě 
stále nevyjasněné obavy týkající se ochrany soukromí nebo používání dat, které jsme uspokojivě nevyřešili 
nebo nevysvětlili, kontaktujte nás prosím na info@sportulus.com . 

 
2.4 Veškeré „osobní údaje“ („osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 

fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat), 
které zpracováváme, se budou řídit těmito Zásadami ochrany osobních údajů v platném znění. Sportulus si 
vyhrazuje právo dle vlastního uvážení čas od času tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit. Pokud budou 
provedeny podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, oznámíme tyto změny na Portálu před 
jejich vstupem v platnost a bude vyžadován váš nový souhlas.  

 
2.5  Pokud dojde k akvizici nebo fúzi a Sportulus se stane součástí jiného subjektu, může Sportulus poskytnout 

tomuto subjektu údaje uživatelů, které jsou spojené s tou částí našeho podniku, která byla prodána jinému 
subjektu nebo sloučena s jiným subjektem. V takovém případě  Sportulus na svých stránkách zveřejní 
oznámení o daném prodeji aktiv, akvizici nebo fúzi. 

 
 
3.   SUBJEKTY SHROMAŽ ĎUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE 
 
3.1   Provozovatelem/Zpracovatelem  osobních údajů na tomto Portále je společnost Sportulus s.r.o., se sídlem na 

adrese V Boroví 198, 252 28 Čerrnošice, Česká republika, IČ: 07359454 (dále jen Sportulus). 
 
3.2 Správcem osobních údajů prostřednictvím Portálu je Admin nebo Pořadatel konkrétní Akce, který 

prostřednictvím Portálu tuto Akci založil a spravuje. Jedná se však pouze o ty údaje, které Uživatel sám, 
nezávisle na Sportulus, dobrovolně a samostatně v rámci svého přihlášení na takovou Akci Adminovi nebo 
Pořadateli poskytl nebo poskytne. 

 
3.3 Příjemcem osobních údajů Uživatele („Příjemcem osobních údajů“ je fyzická nebo právnická osoba, které jsou 

osobní údaje poskytnuty) se na základě svobodné vůle Uživatele, vyjádřené samostatným přihlášením na 
každou konkrétní Akci, mohou stát další Uživatelé mající roli v dané Akci (zejména Admin, Pořadatel, 
Rozhodčí, Správce, Soupeře, ale i ostatní Účastníci Akce). Jedná se však pouze o ty údaje, které Uživatel 
sám, nezávisle na Sportulus, dobrovolně a samostatně v rámci svého přihlášení na takovou Akci Adminovi 
nebo Pořadateli poskytl nebo poskytne. 
Ostatním Uživatelům, kteří nemají v dané Akci žádnou roli, a/nebo Návštěvníkům Portálu (z řad běžné 
veřejnosti) jsou zveřejněny pouze některé osobní údaje Uživatele (pouze ty, které jsou pro daný účel a 
informování o Akci nezbytné) a to jako součást veřejné startovní listiny účastníků, seznamu rozhodčích nebo 
správců, veřejného rozlosování a výsledků jednotlivých částí Akce. 
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3.4 Sportulus vám na základě žádosti poskytne informace o tom, zda sám nebo jménem třetí strany zpracovává 
vaše osobní údaje. Pokud chcete o tyto informace požádat, kontaktujte nás prosím na info@sportulus.com. 
Sportulus je oprávněn požadovat, v mezích platných právních předpisů, úhradu nákladů nezbytných na 
získání a poskytnutí opakovaně vyžádané takové informace. 

 
 
4.   AKTUALIZACE OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
 

Máte právo kdykoli přistupovat ke svým osobním údajům, upravovat je a/nebo je odstranit za podmínek 
uvedených v těchto zásadách. Na svém Uživatelském účtu můžete ihned prohlížet a upravovat většinu svých 
osobních údajů. Z bezpečnostních důvodů mohou být změny některých osobních údajů možné pouze tak, že 
se prostřednictvím e-mailu obrátíte na podporu. Na váš požadavek budeme reagovat ve stanovené době.  

 
 
5.   ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
 
5.1  Sportulus nezpracovává žádné osobní údaje o Návštěvnících, pokud není konkrétně v těchto zásadách 

uvedeno jinak. 
 
5.2  Pokud si však Návštěvník chce zřídit Uživatelský účet a stát se Uživatelem Portálu, Portál po Návštěvníkovi 

vyžaduje některé osobní údaje. Pro registraci jsou požadované pouze nezbytně nutné osobní údaje a jsou 
zpracovávány v souladu se zásadami uvedenými v tomto dokumentu.  

 
5.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů mohou dát pouze osoby starší 15 let, osoby mladší pouze se  

souhlasem zákonného zástupce. 
 
5.4  Osobní údaje požadované ke zřízení Uživatelského účtu Uživatel poskytuje dle svého svobodného uvážení a 

rozhodnutí a mohou po něm být dále vyžadovány k doplnění zejména v souvislosti s jeho účastí na konkrétní 
Akci pořádané Adminem nebo Pořadatelem, kdy účast na této Akci vyžaduje další osobní údaje nutné pro 
organizaci Akce. Dále v případě, kdy Uživatel chce pořádat Akci sám jako Admin nebo Pořadatel nebo se 
chce účastnit Akce v některé z definovaných rolí (např. rozhodčího, kapitána družstva, člena družstva, 
správce, apod.) nebo v případě, kdy chce Uživatel využít některých Služeb poskytovaných za úplatu. Uživatel 
na základě své svobodné vůle může tyto požadované údaje odmítnout poskytnout, v tom případě však 
nemůže využívat těch Služeb Portálu, které poskytnutí těchto osobních údajů v konkrétním případě vyžadují 
(např. účastnit se dané akce). Pokud Uživatel tyto údaje jednou poskytne, jsou zpracovávány dle těchto 
podmínek. Stejně tak osobní údaje požadované k přihlášení na konkrétní Akci poskytuje Uživatel dle svého 
svobodného uvážení a rozhodnutí Adminovi nebo Pořadateli této Akce.  

 
5.5 Pokud si však jako Návštěvník zřídíte Uživatelský účet, můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat 

následující osobní údaje:  
 

• e-mailová adresu, IP adresa vašeho počítače (nutné pro založení a správu Uživatelského účtu);     
• jméno a příjmení, pohlaví, případně telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa  (nutné zejména k účasti na 

konkrétní Akci); 
• fakturační adresa, dodavatelská adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa (nutné pro fakturaci); 
• údaje platebního styku jako číslo bankovního účtu, číslo vaší platební karty, datum ukončení její platnosti a 

její typ (nutné pro platební styk); 
• případně další údaje požadované Adminem nebo Pořadatelem pro přihlášení na jeho konkrétní Akci (nutné 

zejména pro zatřídění a kontaktování účastníků takové Akce), může se jednat např. o údaje jako jsou věk, 
datum narození, název zaměstnavatele, název provozu či oddělení, apod., tyto údaje Uživatel poskytuje 
samostatně a dobrovolně na každou Akci zvlášť,  

• technické údaje nebo informace o směrování z vašeho počítače za účelem usnadnění používání Portálu a 
jeho služeb, můžeme například zaznamenávat proměnné prostředí, jako je typ prohlížeče, operační 
systém, rychlost procesoru, IP adresu vašeho počítače a stránky, které si každý Návštěvník či Uživatel na 
našem Portálu prohlédl, tyto proměnné využíváme také k měření vzorců provozu Portálu. 

 
5.6 V závislosti na dané Službě mohou být některé z požadovaných údajů označeny jako povinné a jiné jako 

dobrovolné. Pokud neposkytnete povinné údaje spojené s určitou Službou a/nebo vyžadované pro účast na 
konkrétní Akci, nebudete moci tuto Službu využívat a/nebo se nebudete moci dané Akce účastnit 
v požadované roli. 

 
5.7  Návštěvníci, resp. Uživatelé, kteří Portálu udělili svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jsou 

oprávněni následně souhlas dle těchto zásad a v souladu s příslušnými právními předpisy zrušit. 
 
 
 
 



4 

Sportulus Plus s.r.o. … Zásady ochrany osobních údajů (součást Všeobecných obchodních podmínek) 

5.8 Práva Subjektů osobních údajů: 
 

• Právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze 
zpracování a o příjemcích osobních údajů.  

• Právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Pokud se rozhodnete svého práva 
využít, poskytneme Vám první kopii zdarma do 30 dnů. 

• Právo na opravu či aktualizaci údajů. 
• Právo požádat, aby osobní údaje byly vymazány, případně jejich zpracování omezeno.  
• Pokud by přes bezpečnostní opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a bylo by 

pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a 
svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat a uděláme vše pro to, abychom jakýmkoli 
negativním následkům zabránili.  

• Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, případně také podat stížnost u dozorového 
úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož internetové stránky 
naleznete na www.uoou.cz. 

 
5.9 Uživatel je povinen uvádět ve všech případech při užívání Služby vždy pravdivé a úplné údaje a nese 

odpovědnost za správnost všech uvedených osobních údajů.  
 
5.10 Sportulus vyzývá Uživatele, aby při samostatném nezávislém poskytování osobních údajů v souvislosti 

s účastí na konkrétní Akci vždy zvážil, jakému Adminovi nebo Pořadateli této konkrétní Akce tyto údaje 
poskytuje. Zda je mu Admin a Pořadatel dostatečně znám, zda mu důvěřuje a zda je oprávněné, aby v rámci 
účasti na takové Akci byly požadovány všechny tyto údaje. 

  
5.11 V případě, že Uživatel poskytuje Sportulus osobní údaje třetích osob nebo uvede či zveřejní jakékoli osobní 

údaje třetích osob na Portálu v případech, kdy mu to Služby Portálu technicky umožňují, prohlašuje, že jedná 
na základě platného legislativního rámce a to minimálně v rozsahu těchto Zásad ochrany osobních údajů a 
platných právních předpisů. Dále je povinen zvážit, zda má důvod takové údaje v uvedeném obsahu a 
rozsahu v souvislosti s konkrétní Akcí a rolí těchto třetích osob v této Akci vůbec zpracovávat a zejména 
zveřejňovat. 

 
5.12 Uživatel svým přihlášením na danou Akci současně bere na vědomí způsob zpracování osobních údajů a to 

včetně uchovávání a zobrazování jeho osobních údajů souvisejících s jeho účastí a rolí na dané Akci 
(zejména v seznamech účastníků, rozhodčích, správců a dále ve všech výsledcích Akce) a to po celou dobu 
archivace Akce. O délce archivace rozhoduje Admin a/nebo Pořadatel Akce .   

 
5.13 Uživatel je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoli sám zrušit. Účet bude zrušen, zůstávají však zachována 

následující data:  
 

a) vystavené a archivované účetní a daňové doklady související s poskytnutím placených Služeb Uživateli a 
to po dobu vyplývající z příslušných platných právních předpisů, 

b) údaje související s účastí Uživatele na konkrétních Akcích, na které již byl prostřednictvím jeho 
Uživatelského účtu přihlášen a to v jakékoli roli (zejména však údaje v příslušných seznamech o jeho 
účasti dle role a dále jeho soutěžní výsledky), jejichž odstraněním by došlo k poškození informační hodnoty 
o průběhu Akce a zásahu do práv třetích osob (zejména Admina, Pořadatele a ostatních Účastníků Akce). 

 
5.14 Uživatel nebo Návštěvník se zavazuje nevyužívat a/nebo nezneužívat jakýchkoli osobních údajů ostatních 

Uživatelů Portálu nebo jiných osob, ke kterým získal na Portále přístup, a nevyužívat Portál ke komerčním či 
reklamním účelům mimo rámec Služeb oficiálně poskytovaných Portálem. 

 
5.15  Sportulus v rámci Portálu a poskytování Služby nezpracovává žádné osobní údaje Uživatelů a Návštěvníků 

spadající do zvláštních kategorií osobních údajů. 
 
 
6.   SDÍLENÍ INFORMACÍ  
 
6.1 Sportulus využívá pro platby za placené Služby, případně za zboží, jednu nebo více externích společností 

zpracovávajících platby provedené platební kartou nebo bezhotovostním platebním stykem. Podle našeho 
nejlepšího vědomí tyto společnosti neuchovávají, nesdílejí a nepoužívají osobní údaje pro žádné jiné účely.  

 
6.2 Sportulus si vyhrazuje právo poskytnout statistické údaje o Návštěvnících a Uživatelích, prodeji, návštěvnosti 

a další statistické údaje vztahující se k Portálu třetím stranám, ovšem bez osobních údajů nebo identifikace 
jakéhokoli konkrétního Návštěvníka či Uživatele. 
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7.    DŮVODY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
 

7.1 Osobní údaje zpracovávané Sportulus budou zpracovávány v souladu s těmito podmínkami, příslušnými 
právními předpisy a dalšími nařízeními. Tyto vaše údaje můžeme zpracovávat a využít zejména pro tyto účely: 

 
• komunikace s Návštěvníky a Uživateli nebo mezi Uživateli; 
• zasílání zapomenutého hesla k Uživatelskému osobnímu účtu; 
• správa Uživatelského účtu;  
• odeslání potvrzení objednávky zpoplatněných Služeb či zboží, zpracování a vyúčtování objednávky; 
• zpracování finančních transakcí; 
• v souvislosti s přihlášením a účastí na konkrétní Akci pořádané Adminem nebo Pořadatelem a to v rozsahu 

požadovaném Adminem nebo Pořadatelem a pouze za účelem organizace a průběhu Akce a účasti 
Uživatele na ní, dále v případě kdy Uživatel chce pořádat Akci sám jako Admin nebo Pořadatel nebo se 
chce účastnit Akce v některé z definovaných rolí (např. rozhodčího, kapitána družstva, člena družstva, 
správce, apod.); 

• v souvislosti s konkrétní Akcí ke zpracování údajů v podobě přihlášky, startovní listiny, seznamu 
rozhodčích nebo správců, rozlosování a výsledků; 

• v souvislosti s konkrétní Akcí poskytnutí osobních údajů (včetně kontaktních) konkrétnímu soupeři pro 
odehrání vzájemného zápasu či utkání a to pouze za účelem dohody mezi konkrétními soupeři o místě a 
čase konání tohoto vzájemného zápasu či utkání; 

• v souvislosti s poskytnutím kontaktních údajů v případě, že Uživatel souhlasil a potvrdil svou účast 
v konkrétním Akci v jiné další roli než v roli účastníka, tj. např. v roli rozhodčího, kapitána družstva, člena 
družstva, člena dvojice, správce Akce, apod. a to pouze za účelem zajištění organizace a průběhu Akce a 
zajištění a splnění povinností Uživatelů dle jejich role v Akci; 

• v souvislosti s konkrétní Akcí ke zveřejnění seznamu účastníků, případně seznamů rozhodčích a správců, 
a dále zejména ke zveřejnění rozlosování a všech výsledků v rámci konkrétní Akce; 

• v souvislosti s konkrétní Akcí ke zveřejnění osobních údajů Admina a Pořadatele této Akce; 
• prostřednictvím uvedených kontaktů k zasílání informací souvisejících s přihlášením Uživatele v dané roli 

na konkrétní Akci a dále informací související se správou jeho účastí na této Akci (potvrzení 
přihlášení/odhlášení, změny, apod.); 

• registrace práv, pokud existují, na technickou podporu nebo jiné výhody, které mohou být dostupné 
registrovaným uživatelům; 

• odpovědi na žádosti, dotazy a připomínky, zasílání vyžádaných informací o produktech nebo službách; 
• zasílání informací, které Sportulus považuje za důležité nebo užitečné pro Návštěvníka nebo Uživatele, 

včetně informací o produktech a jejich změnách, zasílání servisních informací a materiálů Portálu;  
• správy propagačních akcí a losování, kterých se účastníte, a pro oznámení výsledků; 
• vyšetřování, prevence nebo opatření týkající se nezákonných činností a/nebo porušení podmínek služby; 
• splnění potřeb výzkumu a vývoje produktů/služeb a zlepšování našeho Portálu, služeb a nabídky; 
• přizpůsobení uživatelské zkušenosti včetně cílených služeb a nabídek; 
• poskytování pokročilých služeb, kterými jde Portál do určité míry konfigurovat; 
• nabízení personalizovaného obsahu a/nebo layoutu Portálu Návštěvníkovi nebo Uživateli. 

 
7.2 Dále si vyhrazujeme právo zveřejňovat vaše osobní údaje v souladu se zákonem (např. pro splnění 

požadavků obsílky, soudního příkazu nebo soudního řízení) a v případech, kdy budeme zveřejnění požadovat 
za nutné k ochraně svých práv, zabránění soudnímu sporu, k ochraně vašeho bezpečí nebo bezpečí jiných, 
k vyšetřování podvodu anebo v rámci reakce na žádost státních institucí. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit 
také v případech, kdy usoudíme, že toto zveřejnění je nutné z důvodů národní bezpečnosti, vymáhání práva 
nebo jiných otázek celospolečenské důležitosti. 

 
 
8.   POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů U KONKRÉTNÍ AKCE, KTERÉ SE UŽIVATEL SÁM Ú ČASTNÍ,  

ADMINOVI, POŘADATELI NEBO SOUPE ŘI NEBO JINÉMU UŽIVATELI, KTERÝ MÁ UR ČITOU ROLI V 
TÉTO AKCI, PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU 

 
8.1 Uživatel bere na vědomí, že jeho vybrané osobní údaje budou zpřístupněny ostatním účastníkům, rozhodčím 

a správcům Akce prostřednictvím Služeb Portálu v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu Portálu a jeho 
Služeb nebo účelu konkrétní Akce a Uživatelově účasti na ní. 

 
 

9. SOUBORY COOKIE, TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ, WIDGETY S OCIÁLNÍCH SÍTÍ 
 
9.1 Cookie je informace uložená v Návštěvníkově počítači serverem a slouží k přizpůsobení služeb. Portál 

používá cookies k uchování informací o Návštěvníkových interakcích, které později mohou být potřebné k 
vykonání funkce. Můžeme používat cookie relace, které budou ukončeny, jakmile uživatel zavře svůj 
prohlížeč, anebo trvalé soubory cookie, které zůstávají v počítači uživatele, dokud nebudou ručně odstraněny. 
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9.2 Žádná z cookies použitých na našich stránkách nesbírá informace, jež by obsahovaly vaše přímé 
identifikační údaje.  

 
9.3 Všechny kategorie cookies i konkrétní jednotlivé cookies si můžete vždy nastavit v příslušném nastavení ve 

Vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, může se stát, že internetové stránky nebudou správně fungovat 
nebo můžete být například nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky. 
Nejsou-li některé cookies na stránkách povoleny, můžete se tak setkat s různými potížemi. 

 
9.4 Přestože Vám to nedoporučujeme, můžete i tak ukládání těchto cookies zabránit, a to opuštěním našich 

stránek nebo změnou nastavení ve svém prohlížeči. Všechny moderní internetové prohlížeče Vám totiž 
umožňují změnit nastavení ukládání cookies souborů, a to například tak, aby docházelo k přijímání všech 
souborů cookies, aby nedocházelo k přijímání cookies od třetích stran, nebo aby nedocházelo k vytváření a 
ukládání žádných souborů cookies. Pokud zvolíte poslední možnost, funkčnost Vámi navštěvovaných stránek 
včetně této bude značně omezena. 

 
9.5 Používáme následující cookies: 
 
9.5.1 Nezbytné cookies … Jejich ukládání je nutné pro funkčnost našich stránek a ukládají se v nich mimo jiné 

informace nezbytné pro zabezpečení uživatelských účtů, fungování navigace na našich stránkách, umožňují 
zabezpečený přístup do soukromých částí našeho webu registrovaným uživatelům, apod. Bez těchto souborů 
nemohou naše stránky řádně fungovat, jinými slovy bychom Vám nemohli poskytnout naše služby. Zpracování 
nezbytných cookies tedy není podmíněno Vaším souhlasem. Tyto soubory cookies o Vás neshromažďují 
žádné informace využitelné pro marketingové ani jiné než uvedené účely. 

 
9.5.2 Preferenční cookies … Umožňují Vám si naše stránky přizpůsobit Vašim potřebám. Díky nim mohou být Vaše 

další návštěvy příjemnější a produktivnější, protože už budeme vědět třeba to, zda jste nám dali souhlas s 
ukládáním souborů cookies, jak máte na našich stránkách nastaveno vyhledávání, jak jste si nastavili účet, 
zda máte nějaké zboží v košíku, atd. Podobně jako nezbytné cookies, ani preferenční cookies neobsahují 
informace, které by mohly být použity pro marketingové účely. 

 
9.5.3 Analytické cookies … Sbírají informace o prohlížení našich stránek a následně, v jejich anonymizované 

podobě s nemožností Vás zpětně jakýmkoliv způsobem identifikovat, nám pomáhají porozumět tomu, jakým 
způsobem si naše stránky jejich návštěvníci prohlížejí. Získané informace používáme k tomu, abychom 
stránky co nejvíce přizpůsobili Vašim potřebám. K provádění analýzy používáme nástroj Google Analytics od 
společnosti Google, který však nemá přístup k Vašim údajům v jejich neanonymizované podobě. 

 
9.6 Technologie jako jsou cookies, beacon, tagy a skripty, mohou používat naši partneři, analytické služby 

a služby k zajišťování funkcí a funkčnosti webu. Tyto technologie se používají při analýze trendů, správě 
tohoto webu, sledování pohybu uživatelů na tomto webu a shromažďování demografických informací o naší 
uživatelské základně jako celku. Můžeme dostávat zprávy založené na využití těchto technologií těmito 
společnostmi na individuálním nebo agregovaném základě.  

 
9.7 Pokud vám umožňujeme přistupovat na blogy či do online komunit na sdílení informací, jako jsou zprávy, 

fotografie či videa, upozorňujeme, že nemůžeme nijak řídit jednání a kroky ostatních stran, s nimiž se 
rozhodnete sdílet své stránky a údaje. Veškeré informace, které zveřejníte na veřejné nástěnce nebo 
v chatovacím prostoru, jsou viditelné všem osobám, které na dané místo vstoupí. Pokud jste ke zveřejnění 
takových údajů použili aplikaci třetí strany, můžete údaje odstranit buď tak, že se do dané aplikace přihlásíte a 
údaje odstraníte, nebo tak, že zkontaktujete příslušné třetí strany provozující aplikace.  

 
9.8 Portál může obsahovat funkce sociálních médií, jako je např. tlačítko „To se mi líbí“ webu Facebook, a 

Widgety, jako je např. tlačítko „Sdílet“, apod. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, jakou stránku 
na našem webu jste navštívili a mohou vytvořit soubor cookie, a tím umožnit správné fungování dané funkce. 
Funkce sociálních médií a Widgety zajišťuje třetí strana. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami 
ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje. 

 
 
10.    UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů A JEJICH OCHRANA 
 
10.1 Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, kdy bude váš Uživatelský účet aktivní, nebo po dobu nutnou k 

poskytování Služeb Vám i třetím osobám. Pokud si přejete svůj účet smazat nebo požádat, abychom dále 
nevyužívali vaše údaje k poskytování služeb, kontaktujte nás na adrese info@sportulus.com. Na váš 
požadavek budeme reagovat do 30 dnů. 

 
10.2 Portál a Sportulus přijaly různá opatření, technická i organizační, aby pomohli ochránit před zničením, ztrátou, 

zneužitím nebo změnou shromážděné osobní údaje. Váš přístup k profilu vašeho Uživatelského účtu je 
dostupný prostřednictvím hesla a jedinečného ID zákazníka, které si sami zvolíte. Heslo je zašifrované. Musíte 
použít silné heslo obsahující písmena i číslice a nikomu ho nesmíte prozradit. 
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10.3  Když do našich registračních nebo objednávkových formulářů zadáte citlivé údaje (například číslo platební 

karty), tyto informace jsou šifrovány. 
 
 
11.   WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN 

 
Webové stránky třetích stran nejsou předmětem těchto Zásad ochrany osobních údajů. Portál obsahuje 
odkazy na jiné stránky z důvodů pohodlí Návštěvníků, resp. Uživatelů, a z důvodů poskytování 
komplexnějších Služeb včetně např. zobrazování reklamy, měření návštěvnosti, apod. Na těchto jiných 
webových stránkách se může způsob ochrany osobních údajů lišit od způsobu používaného společností 
Sportulus. Pokud některé z těchto stran poskytnete své osobní údaje, pak se způsob nakládání s nimi řídí 
zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany. Vyzýváme vás, abyste si pečlivě přečetli zásady ochrany 
osobních údajů jakéhokoli webu, který navštívíte. 
 
 

12.   SOUHLAS S TĚMITO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
 

Souhlas Návštěvníka nebo Uživatele se zpracováním osobních údajů je předmětem výše uvedených Zásad 
ochrany osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nebo 
postupům tohoto Portálu, můžete se na nás obrátit na adrese info@sportulus.com.  

 
 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být přeloženy do více jazykových verzí. V případě nesouladu nebo 
rozporů mezi českou verzí a jiným jazykem těchto Zásad má česká jazyková verze přednost. 

 
 

Poslední aktualizace dne 1.11.2018. 
 
 
Sportulus Plus s.r.o. 
V Boroví 198, 252 28 Čerrnošice, Česká republika, IČ: 07359454 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299722 
E-mail: info@sportulus.com  


