Hozzájáruló nyilatkozat
- nevezési lap mellé Lovas részéről:
Alulírott érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy nevemet a
Lovas-Show Kft., valamint partnere, a(z) ______________________ közzétegye az
alább meghatározott felületeken abból a célból, hogy minél nagyobb
közönséghez eljusson a Nemzeti Vágtára történő nevezésem:
 Kincsem Park felé, a Turf magazinban történő megjelenés
céljából
 televíziós hirdetések, közlemények
 rádiós hirdetések, közlemények
 nyomtatott sajtótermékek
a Lovas-Show Kft. elektronikus oldalai, közösségi média oldalai:
 a https://www.vagta.hu/
 ahttps://www.facebook.com/NemzetiVagta/
 https://twitter.com/nemzetivagtaweb
 https://plus.google.com/+VagtaHu
 https://www.youtube.com/user/NemzetiVagta
 a szervező Partner közösségi oldalai, weboldala
Kijelentem, hogy adataimmal kapcsolatban jogaim a következők: a
tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez és az „elfeledtetéshez való”
jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog,
bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és
jogaimmal a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhetek:
a. postai úton: Lovas-Show Kft., 1146 Budapest, Abonyi u. 31.
b. e-mail-en keresztül: ladanyi.kovacs.zoltan@lovasshow.hu
c. vagy jelezhetem telefonon a 0630-995-34-82 számon.
Önrendelkezési jog megsértése esetén panasszal a NAIH-hoz (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, www.naih.hu) vagy bírósághoz
fordulhatok.
Kelt: 201__ . _______________hó ____ napján
Érintett olvasható neve: __________________________________________________
Érintett aláírása: _________________________________________________________

Nevező részéről:
Alulírott érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy nevemet a
Lovas-Show Kft., valamint partnere, a(z) ______________________ közzétegye az
alább meghatározott felületeken abból a célból, hogy minél nagyobb
közönséghez eljusson a Nemzeti Vágtára történő nevezésem:
 Kincsem Park felé, a Turf magazinban történő megjelenés
céljából
 televíziós hirdetések, közlemények
 rádiós hirdetések, közlemények
 nyomtatott sajtótermékek
a Lovas-Show Kft. elektronikus oldalai, közösségi média oldalai:
 a https://www.vagta.hu/
 ahttps://www.facebook.com/NemzetiVagta/
 https://twitter.com/nemzetivagtaweb
 https://plus.google.com/+VagtaHu
 https://www.youtube.com/user/NemzetiVagta
 a szervező Partner közösségi oldalai, weboldala
Kijelentem, hogy adataimmal kapcsolatban jogaim a következők: a
tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez és az „elfeledtetéshez való”
jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog,
bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és
jogaimmal a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhetek:
a. postai úton: Lovas-Show Kft., 1146 Budapest, Abonyi u. 31.
b. e-mail-en keresztül: ladanyi.kovacs.zoltan@lovasshow.hu
c. vagy jelezhetem telefonon a 0630-995-34-82 számon.
Önrendelkezési jog megsértése esetén panasszal a NAIH-hoz (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, www.naih.hu) vagy bírósághoz
fordulhatok.
Kelt: 201__ . _______________hó ____ napján
Érintett olvasható neve: __________________________________________________
Érintett aláírása: _________________________________________________________

Tulajdonos részéről:
Alulírott érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy nevemet, a ló
nevét, korát, fajtáját a Lovas-Show Kft., valamint partnere, a(z)
______________________ közzétegye az alább meghatározott felületeken abból
a célból, hogy minél nagyobb közönséghez eljusson a Nemzeti Vágtára
történő nevezés:
 Kincsem Park felé, a Turf magazinban történő megjelenés
céljából
 televíziós hirdetések, közlemények
 rádiós hirdetések, közlemények
 nyomtatott sajtótermékek
a Lovas-Show Kft. elektronikus oldalai, közösségi média oldalai:
 a https://www.vagta.hu/
 ahttps://www.facebook.com/NemzetiVagta/
 https://twitter.com/nemzetivagtaweb
 https://plus.google.com/+VagtaHu
 https://www.youtube.com/user/NemzetiVagta
 a szervező Partner közösségi oldalai, weboldala
Kijelentem, hogy adataimmal kapcsolatban jogaim a következők: a
tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez és az „elfeledtetéshez való”
jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog,
bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és
jogaimmal a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhetek:
a. postai úton: Lovas-Show Kft., 1146 Budapest, Abonyi u. 31.
b. e-mail-en keresztül: ladanyi.kovacs.zoltan@lovasshow.hu
c. vagy jelezhetem telefonon a 0630-995-34-82 számon.
Önrendelkezési jog megsértése esetén panasszal a NAIH-hoz (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, www.naih.hu) vagy bírósághoz
fordulhatok.
Kelt: 201__ . _______________hó ____ napján
Érintett olvasható neve: __________________________________________________
Érintett aláírása: _________________________________________________________

