PŘIHLÁŠKA DO KLUBU PŘÁTEL CHODSKÉHO PSA
Žádost o přijetí za člena KPCHP – člen / rodinný příslušník
Jméno:

Příjmení:
PSČ:

Adresa:
Název Vaší chovatelské stanice (pokud ji již vlastníte):
registr. č.:
Datum narození žadatele:
Kontakt/telefon:
e-mail:
Jméno psa/feny

chovatelská stanice

číslo zápisu

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány pro potřeby Klubu přátel chodského psa (dále jen
KPCHP), a zároveň souhlasím se zveřejněním mých osobních údajů na webu a v propagačních
materiálech KPCHP (seznam přihlášených psů na akce apod.).
Souhlasím s předáváním nezbytných osobních údajů Českému kynologickému svazu (ČKS) a
Českomoravské Kynologické Unii (ČMKU) podle zákona č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších
předpisů), zastřešujícím činnost KPCHP.
Zavazuji se, že budu dodržovat Stanovy a řády KPCHP.

Podpis žadatele:

Datum:

……………………………………….…. zde můžete odstřihnout …………………………………………………
Stanovy a řády jsou ke stažení na stránkách KPCHP.
Řádně vyplněnou žádost spolu s čitelnou kopií dokladu o zaplacení členského poplatku zašlete na e-mail:
klub.chp@seznam.cz nebo na adresu člena výboru KPCHP: Kateřina Mohapelová, Javorník 222E, 257 22
Čtyřkoly
Na tento e-mail zasílejte i informace o změnách jména, adresy, psů atd.
Bez odeslání této žádosti s dokladem o zaplacení poplatku a s podepsaným Souhlasem se zpracováním osobních
údajů nemůžete být zařazeni do evidence členů KPCHP (viz Stanovy klubu).
Členský poplatek ve výši:
nový člen (do VS se píše telefonní číslo) _____________________________450,- Kč
rodinný příslušník ______________________________________________100,- Kč
(= člověk bydlící se členem v jedné společné domácnosti)
stávající člen do 31.1. (do VS psát číslo průkazky) _____________________400,- Kč
stávající člen od 1.2. (do VS psát číslo průkazky) ______________________450,- Kč
nový člen ze zahraničí ___________________________________________650,- Kč
stávající zahraniční člen do 31.1.(do VS psát č. průkazky) _______________550,- Kč
stávající zahraniční člen od 1.2.(do VS psát č. průkazky) ________________650,- Kč
uhraďte na účet KPCHP č.: 000000 - 0162705919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919, BIC: CEKOCZPP)

Informace o zpracování osobních údajů
a
souhlas se zpracováním osobních údajů
dle Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ze dne 24.4.2019
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku (dále jen „Správce“),
Klub přátel chodského psa z.s., IČ 448 46 509
je tento oprávněn zpracovávat moje osobní údaje:
1) jméno a příjmení
2) datum narození
3) adresu místa pobytu, telefon a e-mail
4) u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím
souvisejícími činnostmi (např. zápis štěňat do plemenné knihy, účast na výstavách,
přihlašování na akce spolku a dalších kynologických akcích apod.)
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány
osobní údaje dle bodů 1) až 4) do odvolání mého souhlasu. Je možno kdykoliv písemně
požádat o vyškrtnutí z tohoto zpracování, a to na e-mailu kpchp@seznam.cz.
Beru na vědomí, že Správce předává osobní údaje těmto Zpracovatelům:
•
•
•

Českomoravská kynologická unie z.s. se sídlem Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy – střešní
organizace ve vztahu k mezinárodní organizaci FCI
Český kynologický svaz, z. s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7
Příslušné orgány státní správy a samosprávy

a to za účelem
•
•
•

Vystavování průkazů původu pro mnou odchované vrhy
Evidenci rozhodčího (pokud tuto funkci vykonávám nebo hodlám vykonávat)
Evidence účasti na akcích ČMKU a registraci výsledků z těchto akcí

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se
nemohu stát/být členem výše zmíněného spolku.
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení dále zpracoval Správce (výše
zmíněný spolek) moje
1) fotografie
2) videa
3) zvukové záznamy
4) výsledky z akcí
5) informace o jedincích v mém majetku
6) informace o vrzích narozených v mé chovatelské stanici

Za účelem
•
•
•
•

Vedení chovu plemene
Prezentace na webových stránkách spolku
Prezentace na sociálních sítích spolku
Prezentace ve zpravodaji spolku a dalších informačních materiálech spolku

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu
zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem
evidován), nejdéle však po dobu 10 let ode dne vyslovení souhlasu se zpracováním osobních
údajů Správcem.
Souhlasím, aby Správce předal mé osobní údaje těmto zpracovatelům:
•
•

Českomoravská kynologická unie z.s. se sídlem Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy
Český kynologický svaz, z. s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7

Jsem srozuměn/a se svým právem:
•
•
•
•
•
•
•

Mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)
Požadovat jejich opravu (dle čl. 169 Nařízení)
Na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 Nařízení
Na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 nařízení
Na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
Odvolat souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
Podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím
s ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem.

V

Jméno a příjmení (tiskacím
písmem)

dne

PODPIS
(u nezletilých podpis
zákonného zástupce)

