
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas EquiEvents s.r.o., IČO: 068 57 833, se sídlem Jiráskova 840, 

293 01 Mladá Boleslav II (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

 

a) jméno a příjmení majitele koně a předvádějícího, 

b) datum narození majitele koně a předvádějícího, 

c) bydliště majitele koně a předvádějícího, 

d) e-mailová adresa majitele koně a předvádějícího, 

e) telefonní číslo majitele koně a předvádějícího, 

f) identifikační údaje o členství u APHA, ApHC a AQHA v USA koně, majitele a předvádějícího,  

g) identifikační údaje koně,  

h) fotografie z akce. 

 

2. Jména, příjmení, data narození, bydliště, telefonní čísla, e-mailové adresy, identifikační údaje 

koně/majitele/předvádějícího a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:  

 

a) Za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu New Generation Horse Show, kterou 

organizuje Správce. Akce se koná v termínu 28.7. - 31.8.2022. 

b) Pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti 

Správce.   

 

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3.let ode dne udělení souhlasu. 

 

4. S výše uvedený, zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní 

údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním e-mailu nebo dopisu Správci.  

 

5. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých 

zaměstnanců nebo zpracovatelů pověřených Správcem.  

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

a) Vzít váš souhlas kdykoliv zpět, 

b) Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

c) Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

d) Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

e) Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

f) V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 


