
Zpracování osobních údajů 

Správcem osobních údajů je Spolek volnočasových aktivit Lhota (dále „spolek“), Pod Dubovkou 

119/79, Plzeň – Lhota, 301 00, IČO: 10755462. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem 

vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovních 

kurzů a akcí a případně jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně 

pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovních kurzů či 

akcí, a to po dobu členství a účasti na kurzech a akcích spolku. Subjekt údajů má právo kdykoliv 

požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v 

případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti 

zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými 

právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na 

jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku. 

Členství ve Spolku volnočasových aktivit Lhota  

Spolek volnočasových aktivit Lhota (dále „spolek“), Pod Dubovkou 119/79, Plzeň – Lhota, 301 

00, IČO: 10755462, L 9816 vedená u Krajského soudu v Plzni, je organizátorem veškerých 

kurzů uvedených na webových stránkách sval21.cz. 

Protože nám jde o budování sportovní komunity, která vytvoří dobré prostředí pro sportování a 

rozvoj účastníků, je podmínkou programů členství účastníků v našem spolku a z toho vyplývající 

zaplacení členského příspěvku. Přihláška do programu je současně přihláškou za řádného člena 

spolku.  Členství ve spolku je také podstatné pro přehlednost a zajištění finančního opatření 

jednotlivých kurzů, prostřednictvím něhož jsme schopni naše služby zdokonalovat. Příslušnost 

spolku nezavazuje účastníka sportovních kurzů a akcí a případně jeho zákonného zástupce k jiné 

platbě, než je stanoveno v podmínkách přijetí do kurzu (cena za kurz). Konkrétní náklad za 

sportovní program (kurz) = členský příspěvek. Účastník kurzu může spolek kdykoliv opustit. K 

bližším informacím o náplni a činnostech spolku navštivte jeho stanovy. V případě jakýchkoli 

dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

Všeobecné podmínky 

Sportovní kurzy a akce připravuje Spolek volnočasových aktivit Lhota (dále „spolek“), 

Pod Dubovkou 119/79, Plzeň – Lhota, 301 00, IČO: 10755462, L 9816 vedená u Krajského soudu 

v Plzni.  

Sportovní kurzy a akce jsou určeny jak dětem, dospělým, tak seniorům. Bližší informace, které 

kurzy jsou pro koho určeny, lze nalézt v nabídce Akce a Volnočasovky na webových stránkách 

sval21.cz. V případě nefunkčnosti webových stránek, lze informace získat telefonicky či emailem 

u předsedy spolku. Podmínkou účasti je odpovídající zdravotní stav.  

Přihlášení na kurz či akci lze uskutečnit, buď online na webových stránkách, nebo telefonicky či 

emailem s předsedou spolku. Cvičení jsou organizovány pomocí půlročních kurzů a týdenních či 

několikadenních příměstských kempů. V případě půlročních kurzů se koná zpravidla každý týden 

jedno cvičení.  

Stanovy spolku lze nalézt zde. 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=66034147&subjektId=1119582&spis=1254547
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=66034147&subjektId=1119582&spis=1254547

