Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(General Data Protection Regulation neboli GDPR)
Pro Vaši účast na nabízeném larpu budeme požadovat Váš souhlas s poskytnutím,
zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů, ve smyslu následujícího poučení. Máte
právo tento souhlas odmítnout, což však bude mít za následek, že Vám nebudeme mít jak
umožnit, abyste se nabízeného larpu zúčastnil/a.
Jaká Vaše data sbíráme a z jakých zdrojů?
Data si opatřujeme výhradně z formuláře, který vyplňujete při registrování na akci.
Sbíráme o Vás dva druhy dat:
• jedny si pojmenujeme jako identifikační údaje a jedná se o:
• jméno a příjmení
• datum narození
• jelikož ze jména jde nejen v češtině určit pohlaví jeho nositele, deklarujeme zde,
že technicky vzato máme k dispozici i tento údaj, ačkoliv jej od Vás explicitně
nezjišťujeme
• druhou skupinou jsou kontaktní údaje a jde o:
• e-mailovou adresu
• telefonní číslo
O Vašich identifikačních a kontaktních údajích budeme společně mluvit jako o osobních údajích.
Dále máme u hráčů, platících účastnický poplatek na náš larp předem, k dispozici číslo
bankovního účtu, ze které byla platba poukázána.
Tuto informaci pochopitelně párujeme s osobními údaji, které máme k dispozici. Nijak ji však
neuchováváme ani dále nezpracováváme, vyjma uchovávání v rámci historie transakcí
dostupných na příslušném bankovním účtu. Tam tuto informaci vždy budeme uchovávat pro
případ splnění našich povinností vyplývajících ze zákona nebo právních vztahů s Vámi.
Náš přístup k informacím o bankovních účtech tedy vždy bude následovný: na náš účet bude
zaúčtována platba na registrační poplatek – my provedeme přiřazení platby k registrovanému
účastníkovi, tedy k Vašim osobním údajům, jinak ji však nezpracováváme – platba spolu s číslem
účtu bude nadále dohledatelná v historii transakcí na našem účtu, dokud banka i my předmětné
záznamy nezlikvidujeme.
Chcete-li se tomu postupu vyhnout, provádějte příslušné platby v hotovosti (na místě nebo
např. poštovní poukázkou). Co se čísla bankovního účtu týče, nevztahují se na něj další části
tohoto poučení a vždy budeme postupovat ve smyslu tohoto odstavce.

Proč a k čemu tato data potřebujeme
Vaše identifikační údaje potřebujeme pro jedinečné určení Vaší osoby jako subjektu práv a
povinností, která navzájem máme na základě právního vztahu vzešlého z Vaší registrace na námi
nabízený larp. Stručně řečeno, abychom věděli, kdo nám za larp zaplatil (ale nejen to). Pro tyto
účely je zcela obvyklé využívat jméno, příjmení a datum narození.
Datum narození dále používáme pro kontrolu dalších povinností Vás hráčů, tedy zejména
souhlasu s účastí na larpu u hráčů starších patnácti let, leč stále nezletilých.
Vaše kontaktní údaje používáme pro komunikaci s Vámi, přičemž k tomu prakticky výhradně
používáme Váš e-mail.
Marketing s osobními údaji
Žádným způsobem nebudeme zpracovávat nebo předávat Vaše osobní údaje za účelem tvorby
zisku, k reklamním nebo jiným obchodním účelům.

