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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane osobných údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
DOTKNUTÁ OSOBA:
Meno, priezvisko, titul
Adresa trvalého pobytu
(ulica, číslo domu, PSČ, obec)
Adresa pre doručovanie*
(ulica, číslo domu, PSČ, obec)
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Webové sídlo chovateľskej stanice**
(ďalej len „dotknutá osoba“)
*ak

je odlišná od adresy trvalého pobytu, **nepovinný údaj

PREVÁDZKOVATEĽ:
Názov
Oficiálna skratka
Sídlo
IČO
Zastúpený
Korešpondenčná adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Webové sídlo
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Slovenský klub chovateľov jazvečíkov
SKCHJ
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
31787479
Ing. et Ing. Ján Dobšinský, predseda SKCHJ
Ing. et Ing. Ján Dobšinský, SKCHJ, Podjavorinskej 20, 984 01 Lučenec
+421 903 515 211
jan@teckel.sk
http://www.jazvecik.sk

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov
v rozsahu
OSOBNÝ ÚDAJ
Meno, priezvisko, titul
Adresa trvalého pobytu
Korešpondenčná adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Webové sídlo chovateľskej stanice
***zvoľte

ÁNO***

NIE***

jednu z možností a označte krížikom

za účelom ich zverejnenia v elektronickej databáze chovných jedincov vedenej s cieľom napomôcť chovateľom
pri skvalitňovaní chovateľskej práce a získavaní informácií, prípadne tiež záujemcom o šteňatá ako aj samotnej
propagácie chovných jedincov. Tento súhlas platí po dobu trvania môjho členstva u prevádzkovateľa.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som sa oboznámila s Informačným memorandom ochrany osobných údajov SKCHJ
(ďalej len „Memorandum“) a som si vedomá svojich práv súvisiacich so spracúvaním mojich osobných údajov. Beriem
na vedomie, že aktuálne znenie Memoranda je nepretržite prístupné na webovom sídle SKCHJ: http://www.jazvecik.sk
a dostupné tiež v písomnej podobe u poverených členov SKCHJ.
Ako dotknutá osoba som si vedomá, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním
je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to zaslaním odvolania súhlasu elektronicky na e-mailovú adresu:
patriciajamriskova@gmail.com alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, SKCHJ,
Lotyšská 44, 821 06 Bratislava. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia prevádzkovateľovi.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne a poskytla som ich
slobodne. Zaväzujem sa, že v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov, túto zmenu oznámim
neodkladne prevádzkovateľovi.
Dátum:

Podpis dotknutej osoby:

