Vážení rodiče
v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) si Vás dovoluji informovat o
zpracování osobních údajů Vašich dětí v rámci pobytů u koní, jezdeckých lekcí, vyjížděk a kurzů v JK Oldřichovská konírna.
Osobní údaje Vás a dětí zpracovávám v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie a dbám na maximální ochranu
těchto osobních údajů a dodržování svých povinností podle GDPR.

Účel zpracování, shromažďované údaje a tituly pro zpracování
Osobní údaje zák. zástupců a dítěte zpracovávám v rámci evidence účastníků pobytů u koní v Oldřichovské konírně a v rámci
jezdeckých lekcí a vyjížděk, popř. seminářů. V rámci této evidence jsou zpracovávány následující údaje:
·jméno, příjmení, kontaktní osoby , adresa bydlištěa emailová adresa
·jméno, příjmení, rok narození dítěte, pojišťovna
·údaj o čísle účtu v případě plateb převodem,
Osobní údaje související se soustředěními a kurzy jsou dále zpracovávány pro účetní a daňové účely.
Rovněž zpracovávám fotografie a videa dětí účastnících se pobytů, jezdeckých lekcí a kurzů tak, že budu fotografie a videa umisťovat
na nástěnkách, případně na internetových stránkách a sociálních sítích JK Oldřichovská konírna. Účelem tohoto zpracování je
propagace činnosti JK. Je možno kdykoliv písemně – emailem požádat o vyškrtnutí z tohoto zpracování.

Forma a délka zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a elektronické podobě v rámci evidenčního programu 5 let Osobní údaje zpracovávané na
základě zákona budou uchovány po dobu trvání zákonných lhůt.
S přáním hezkého dne
Bc. Eva Podrabská

Souhlasím s pořízováním a zveřejňováním fotografií, audiovideozáznamů
Jméno dítěte .................................................................................
- na sociálních sítích Oldřichovské konírny
- na webových stránkách www.oldrichovskakonirna.cz
- v tištěných propagačních materiálech Oldřichovské konírny

ano – ne
ano – ne
ano - ne

Za účelem informování veřejnosti o činnosti našeho JK Oldřichovská konírna a za účelem její
propagace.
Vím, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat na emalu : info@oldrichovskakonirna.cz nebo
epodrabska@seznam.cz.
Jméno a příjmení zákonného zástupce :
datum :
podpis :

