
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

1. ZALOŽENÍ ÚČTU 

1.1. Provozovatelem je společnost Sportcentrum Ivanovice s.r.o, IČ 014 43 526, se sídlem 

Černohorská 245/22, 621 00 Brno, spisová značka C 78155 vedená u Krajského soudu v Brně, 

dále jen jako ‚Sportcentrum‘. 

1.2. Založení účtu klienta je možné provést registrací na webových stránkách Online Rezervací 

nebo osobně na recepci Sportcentra. Založení účtu klienta je zdarma.  

1.3. Klientský účet může využívat pouze osoba, na jejíž jméno je účet registrován. Držitel účtu 

je zároveň zodpovědný za všechny rezervace provedené z jeho účtu klienta. Zneužití účtu 

je jeho držitel povinen neprodleně oznámit recepci Sportcentra. 

 

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2.1. Nákup sportovních služeb i zboží je možné provést pomocí Kreditu, uloženého na účtu 

klienta, Hotově, Kartou nebo využitím některé z partnerských benefitních služeb. Seznam 

benefitních partnerů i podmínky využití jejich služeb ve Sportcentru je k dispozici 

na webových stránkách Sportcentra. 

2.2. Kredit je možné dobít na účet klienta při osobní návštěvě na recepci Sportcentra nebo 

Platební bránou, po přihlášení ke svému klientskému účtu na webových stránkách Online 

Rezervací. 

2.3. Platbu v platební bráně je možné provést kreditní kartou online a nebo pomocí tlačítka pro 

zrychlenou platbu bankou, které klienta přesměruje do internetového bankovnictví jeho 

banky.  

2.4. Provozovatelem Platební Brány je společnost Comgate, a.s., IČ  265 08 842. Platební údaje 

zadané při využití Platební brány jsou chráněny společností Comgate, a.s. Provozovateli jsou 

poskytnuty pouze údaje k potvrzení platby a identifikaci klienta. 

2.5. Platba provedená v platební bráně je po jejím úspěšném provedení připsána jako Kredit 

na účet klienta obvykle do několika minut od její autorizace.  

 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1. Uzavřením kupní smlouvy uděluje zákazník souhlas společnosti Sportcentrum Ivanovice s.r.o., 

aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto údaje: 

jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo. 

3.2. Osobní údaje jsou zpracovány pouze za účelem rezervací sportovních aktivit a s nimi 

spojených předplacených služeb. 

3.3. S výše uvedeným zpracováním uděluje zákazník svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít 

kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti  

uvedené na webových stránkách Sportcentra. 

3.4. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze společností Sportcentrum Ivanovice s.r.o. 

a nejsou předány žádné další straně.  

3.5. Zákazník bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo: vzít souhlas 

se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět; požádat o  informaci, jaké osobní údaje jsou 

zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup 

k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; požadovat výmaz těchto 

osobních údajů; v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících 

se zpracováním osobních údajů obrátit se na Sportcentrum nebo na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. 

 


