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Dovolujeme si Vás informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a zajišťujeme ochranu 

osobních údajů Vás a Vašeho dítěte účastnícího se našeho příměstského tábora. Klademe důraz na bezpečnost 

při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel nakládání s nimi.  

Spolek LOKAL BLOK z.s. je jako provozovatel lezecké stěny, kurzů, příměstských táborů a soutěže Pražský opičák 

v prostorách lezecké stěny LOKAL BLOK oprávněn zpracovávat osobní údaje návštěvníků lezecké stěny a 

účastníků kurzů a v případě nezletilých účastníků kurzů, příměstských táborů a soutěže Pražský opičák i jejich 

zákonných zástupců. Osobní údaje mimo jiné slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci každého 

návštěvníka lezecké stěny, účastníka jeho kurzu, Pražského opičáka či příměstského tábora a jeho zákonného 

zástupce, k zajištění bezpečnosti na lezecké stěně bezpodmínečným dodržováním provozního řádu lezecké stěny 

LOKAL BLOK, k zajištění ochrany majetku LOKAL BLOK z.s. a všech návštěvníků lezecké stěny, jeho kurzů, 

příměstského tábora a účastníků Pražského opičáka. V rozsahu nezbytném pro chránění oprávněných zájmů 

LOKAL BLOK z.s. specifikovaných v předchozí větě je poskytnutí takových údajů podmínkou účasti na kurzech, 

příměstských táborech a soutěže Pražský opičák provozovaných v prostorách lezecké stěny LOKAL BLOK. Bez 

poskytnutých takových osobních údajů bohužel nemůžeme Vašemu dítěti umožnit vstup či účast na kurzech, 

příměstském táboře či soutěže Pražský opičák provozovaném v prostorách lezecké stěny LOKAL BLOK. 

Poučení o zpracování a ochraně osobních údajů a mlčenlivosti:  

Níže uvedené informace jsou poskytnuty v souladu s přijetím Všeobecného 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), nabývající účinnosti dne 25. května 2018.  

Totožnost správce: 

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

v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 16328 (dále jen „správce“). 

Kontaktní údaje správce:  

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

Telefon kancelář: 608 880 617 

E-mail: stena@lokalblok.cz 

Správce má právo zpracovávat tyto osobní údaje: 

 Pro chránění oprávněných zájmů LOKAL BLOK z.s., zejména k jednoznačné a nezaměnitelné 

identifikaci každého účastníka lezecké stěny, jeho kurzu, příměstského tábora a účastníka Pražského 

opičáka i jeho zákonného zástupce, k zajištění bezpečnosti na lezecké stěně bezpodmínečným 

dodržováním provozního řádu lezecké stěny LOKAL BLOK, k zajištění ochrany majetku LOKAL BLOK 

z.s. a všech návštěvníků lezecké stěny: jméno, příjmení, bydliště a datum narození dítěte jako účastníka 

kurzu, příměstského tábora; či jméno, příjmení, věková kategorie a oddíl  dítěte jako účastníků Pražského 

opičáka; jméno, příjmení, email a telefonní číslo zákonného zástupce dítěte jako účastníka kurzu, 

příměstského tábora či Pražského opičáka 

 Za účelem zajištění ochrany majetku LOKAL BLOK z.s. a návštěvníků lezecké stěny: obrazové záznamy 

kamerového systému umístěného na recepci a dále v prostoru lezecké stěny, kde dochází k předání dětí 

zákonným zástupcům po skončení kurzu či příměstského tábora; 

 Pro chránění oprávněných zájmů LOKAL BLOK z.s., zejména zdraví účastníků příměstských táborů: 

kopii průkazu zdravotního pojištění účastníka příměstského tábora. 

 
Poskytování Vašich osobních údajů 

K osobním údajům budou mít přístup pověření pracovníci správce, subjekt zajišťující správu IT. V rámci plnění 

našich smluvních povinností jsou osobní údaje Vašeho dítěte (jméno a příjmení, datum narození, věková kategorie 

a oddíl) a Vaše osobní údaje v pozici zákonného zástupce (jméno a příjmení, email, telefonní číslo) poskytnuty 

zpracovateli agendy provozu lezecké stěny, kurzů, příměstského tábora či Pražského opičáka provozovaného 

spolkem. 
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V případě mimořádných událostí budou osobní údaje Vašeho dítěte či Vás jako jeho zákonného zástupce – 

obrazové záznamy kamerového systému zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům 

pro vedení přestupkového řízení apod. 

 

Kontaktní údaje zpracovatele:   

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

tábora a Pražského opičáka) 

Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme  

Osobní údaje Vašeho dítěte a Vás jako jeho zákonného zástupce zpracováváme manuálně i automatizovaným 

způsobem v informačních systémech. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. 

Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou 

vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich 

ochraně; tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu.  

Doba uložení Vašich osobních údajů 

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích z našeho vzájemného 

smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů.  

Osobní údaje zpracováváme max. po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje 

vaše osobní údaje zpracovávat. 

Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 14 dnů; po uplynutí doby jsou vymazávány přepisem ve smyčce. 

Práva a povinnosti správce  

LOKAL BLOK z.s., jako správce a jeho zpracovatelé jsou povinni:  

 Přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, 

k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

i k jinému zneužití; tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů;  

 Shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu;  

 Nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům;  

 Při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů;  

 Zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních 

údajů, a to včetně speciálních opatření pro účely automatizovaného zpracování;  

 Poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů;  

 Zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje;  

 Zachovávat mlčenlivost.  

 

Práva a povinnosti subjektu osobních údajů 

GDPR definuje a nastavuje následující práva subjektům zpracování osobních údajů: 

 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se 

zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Učinit tak můžete podepsaným 

písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní e-mail správce uvedený výše. Odvoláním 

Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. 
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 Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká 

jsou Vaše práva. 

 Právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze 

strany správce. 

 Právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů. 

 Právo na vymazání Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

 Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. 

 Odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod ke 

zpracování. 

 Osobní údaje byly zpracovány protiprávně. 

 Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. 

 Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. 

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména tehdy, je-li zpracování osobních 

údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 Právo na omezení zpracování, a to v těchto případech: 

 Popíráte přesnost zpracování osobních údajů; zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, 

aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit. 

 Zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich 

použití. 

 Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo 

obhajobu právních nároků. 

 Právo na získání svých osobních údajů a přenositelnosti, aby správce předal Vaše osobní údaje 

zpracovávané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám nebo na základě 

Vašeho souhlasu jinému správci.  

 Právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro účely 

přímého marketingu nebo pro účely našich oprávněných zájmů. 

 Právo podat stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.  

 Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit 

kontaktováním správce – písemně, e-mailem či telefonicky (viz výše).  
 

 

http://www.uoou.cz/

