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1. LOKAL BLOK z.s., se sídlem náměstí 14. října 2173/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 27019501, zapsané 

v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 16328 (dále jen „Správce“ nebo 

„spolek“) se jako provozovatel lezecké stěny LOKAL BLOK, dětských kurzů boulderingu, příměstských táborů 

a soutěže Pražský opičák, rozhodl z pozice Správce zpracovávat osobní údaje návštěvníků lezecké stěny a 

účastníků dětských kurzů boulderingu, příměstských táborů a soutěže Pražský opičák, v rozsahu širším, než 

vyžaduje Všeobecné nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů, a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a to 

především pro reklamní a marketingové účely v rámci propagace spolku LOKAL BLOK.  

2. Rozsah zpracovávání osobních údajů 

tímto jako zákonný zástupce uděluji souhlas Správci, aby zpracovával tyto osobní údaje mé či mého dítěte 

v pozici účastníka dětského kurzu boulderingu,  příměstského tábora či soutěže Pražský opičák, 

provozovaného spolkem:  

- fotografie/digitální snímky/audiovizuální snímky mého dítěte v pozici účastníka dětského kurzu 

boulderingu , příměstského tábora či soutěže Pražský opičák, provozovaného spolkem (dále jen 

„fotografie“) za účelem jejich užití v elektronické podobě pro účely prezentace LOKAL BLOK z.s. jako 

provozovatele dětského kurzu boulderingu, příměstského tábora, soutěže Pražský opičák v prostorách 

lezecké stěny, a to na webových stránkách LOKAL BLOK z.s. a sociálních sítí LOKAL BLOK pro 

reklamní a marketingové účely 

Toto oprávnění uděluji spolku bez nároku na odměnu či dodatečnou odměnu, na dobu dvaceti let a bez 

množstevního omezení. LOKAL BLOK z.s. je přitom povinen při užití fotografií mého dítěte dbát jeho 

dobrého jména tak, aby mu užitím fotografií snímků nevznikla žádná újma 

- elektronickou adresu rodiče (dále jen „email“) jako zákonného zástupce dítěte v pozici účastníka 

dětského kurzu boulderingu, příměstského tábora či soutěže Pražský opičák, provozovaného spolkem 

za účelem šíření obchodního sdělení spolku v podobě informací o lezecké stěně, kurzech, příměstských 

táborech, novinkách či sportovních akcích pořádaných spolkem. 

3. Účel zpracování 

Tyto osobní údaje (fotografie) budou zpracovávány pro reklamní a marketingové účely jako prezentace 

LOKAL BLOK z.s. jako provozovatele dětského kurzu boulderingu pro děti, příměstského tábora, soutěže 

Pražský opičák a lezecké stěny, a to na webových stránkách LOKAL BLOK z.s. a sociálních sítí LOKAL BLOK 

v rámci propagace spolku LOKAL BLOK. 

Tyto osobní údaje (email rodiče) budou zpracovávány pro reklamní a marketingové účely za účelem šíření 

obchodního sdělení spolku v podobě informací o lezecké stěně, kurzech, příměstských táborech, novinkách či 

sportovních akcích pořádaných spolkem. 

4. Souhlas a jeho odvolání 

S výše uvedeným zpracováním udělujete jako zákonný zástupce dítěte výslovný souhlas. Souhlas lze vzít 

kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu, SMS zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje Správce: 

Sídlo: náměstí 14. října 2173/10, Smíchov, 150 00 Praha 5 

Telefon kancelář: 608 880 617 

E-mail: stena@lokalblok.cz 

 

5. Způsob zpracování 

Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálně i automatizovaně. K osobním údajům budou mít přístup 

pověření pracovníci správce, subjekt zajišťující správu IT. Dále v rámci plnění našich smluvních povinností 

jsou osobní údaje Vašeho dítěte a Vaše osobní údaje v pozici zákonného zástupce poskytnuty zpracovateli 

agendy provozu lezecké stěny, dětského kurzu boulderingu, příměstského tábora a soutěže Pražský opičák. 
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Kontaktní údaje zpracovatele:   

Veronika Tichá, Chocerady 236, 257 24 Chocerady, IČO: 88507572 (agenda provozu lezecké stěny, dětského 

kurzu boulderingu, příměstského tábora a soutěže Pražský opičák) 

6. Platnost souhlasu 

Poskytnutí osobních údajů Vás a Vašeho dítěte spolku LOKAL BLOK v rozsahu tohoto souhlasu je 

dobrovolné. Informaci o tom, které osobní údaje Vás a Vašeho dítěte jsou zpracovávány nad rámec GDPR, 

poskytne bez zbytečného odkladu na písemné vyžádání Správce. Souhlas zákonného zástupce je udělován 

na období trvání práv a povinností vyplývajících z provozování boulderingu na lezecké stěně v rámci dětských 

kurzů, příměstských táborů či soutěže Pražský opičák, nejdéle však na dobu dvaceti let. 

7. Poučení  

Zákonný zástupce má právo na přístup ke svým osobním údajům a osobním údajům dítěte a právo na opravu 

takových osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se zákonný zástupce, že správce provádí zpracování 

takových osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho či jeho dítěte soukromého a osobního života 

nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 

požádat správce o vysvětlení či požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména může žádat 

blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Návštěvník má právo obrátit se na Úřad 

pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem v Praze 7, Pplk. Sochora 27, www.uoou.cz, a to 

zejména v případě, kdy správce nevyhoví jeho žádosti o vysvětlení či odstranění stavu vzniklého zpracováním 

takových osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho či jeho dítěte soukromého a osobního života 

nebo v rozporu se zákonem. V případě vzniku nemajetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů může 

zákonný zástupce uplatnit svůj nárok podle obecných předpisů (občanský zákoník). 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je účinný od 25. 5. 2018. 

 

 

 

http://www.uoou.cz/

