
 

* nehodiace sa preškrtnite 

 

 

ŽIADOSŤ 

O ZRIADENIE UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU  

V ELEKTRONICKOM CHOVATEĽSKOM SYSTÉME ELBREED 

 

Meno a priezvisko, titul: ............................................................................................................... 

Adresa: .......................................................................................................................................... 

e-mail: ................................................................... tel. číslo: ..................................................... 

žiadam o zriadenie užívateľského účtu v elektronickom chovateľskom systéme Slovenského 

klubu chovateľov ridgebackov ELBREED za účelom: 

□ vyhodnotenia RTG snímok  

□ bonitácie 

jedinca plemena Rodézsky Ridgeback: ......................................................................................,  
      (uveďte celé meno psa/suky podľa rodokmeňa)  

zapísaného v plemennej knihe psov pod číslom: ........................................, ktorého som 

vlastníkom / spoluvlastníkom*. 

 

 

V ............................................., dňa ..................................  

 

podpis: ................................................. 

 

 

 

 

 



 

* nehodiace sa preškrtnite 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov  

 

Slovenský klub chovateľov ridgebackov – občianske združenie 

Sídlo: Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

IČO: 31962998     

email: skchr@skchr.sk   web: www.skchr.sk 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, 

najmä Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Dolupodpísaný/á ............................................................................................... ako dotknutá 

osoba, v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679  

udeľujem súhlas 

prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú alebo do odvolania 

súhlasu z mojej strany.  

Prevádzkovateľ spracúva mnou poskytnuté osobné údaje pre účely:  

- spracovanie evidencie užívateľov systému ELBREED    súhlasím - nesúhlasím* 

- spracovanie evidencie účastníkov bonitácií   súhlasím - nesúhlasím* 

- spracovanie evidencie jedincov plemena RR   súhlasím - nesúhlasím* 

- spracovanie evidencie účastníkov a výsledkových listín  

skúšok a výkonnostných podujatí     súhlasím - nesúhlasím* 

- spracovanie evidencie došlej a odoslanej pošty   súhlasím - nesúhlasím* 

          

Rozsah poskytnutých osobných údajov:  

titul:  

meno a priezvisko: 

adresa: 

e-mail: 

telefón: 

údaje o psovi: 

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek 

odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na                            

http://www.skchr.sk/


 

zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. 

Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. 

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým 

osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných 

údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa 

Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa 

nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie 

informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle SKCHR. Beriem na vedomie, 

že spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj 

prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú 

poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu. 

 

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie informácií elektronickou, telefonickou 

alebo poštovou formou. 

 

V................................ dňa ........................ 

         

.......................................................... 

             dotknutá osoba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


