Tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji souhlas
se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů správcem Národní pony
společností, z.s. se sídlem Polská 1090/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 06507191, (dále jen
„Správce“), a to v rozsahu mého jména, příjmení, titulu, data narození, adresy, doručovací
adresy, názvu společnosti, e-mailu a telefonního čísla. Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé
osobní údaje byly Správcem využity pro účely vedení evidence členské základny a s tím
souvisejícími činnostmi (včetně poskytování informací souvisejících s činností Národní pony
společnosti), pro účely zpracování přihlášek, výstavních katalogů, startovních a výsledkových listin
a dalších žebříčků a za účelem vydávání publikací a článků. Dále beru na vědomí, že Správce
předává osobní údaje Asociaci svazů chovatelů koní ČR, z.s., IČ: 00551643, U Hřebčince 479,
397 01 Písek (dále jen ASCHK), za účelem zasílání časopisu Koně, k identifikaci při účtování
poplatků plemenné knihy pro chovatele, a k poskytnutí informací souvisejících s činností ASCHK.
Beru na vědomí, že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je článek 6 odst. 1.
písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (dále jen „GDPR“).
Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv podle GDPR, zejména jsem si vědom/a, že:
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

mé osobní údaje budou u Správce uloženy po dobu 15 let od udělení tohoto souhlasu;
mám právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným
v čl. 15 GDPR, které se mne týkají, mám právo na opravu nebo výmaz osobních údajů,
popřípadě omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému Správci
za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR;
mám právo tento souhlas kdykoliv odvolat;
pro případ, že budu nespokojen/a se zpracováním mých osobních údajů, mám právo
podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
nemám povinnost své osobní údaje Správci poskytnout, poskytuji je však svobodně a
dobrovolně; bez poskytnutí těchto údajů by mne Správce nemohl vést v evidenci členů
Národní pony společnosti, z.s.;
v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování,
uvedenému v čl. 22 GDPR.

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce: tel.
+420 776 330 978, e-mail: gdpr@npsinfo.cz

