Klub německého křepeláka z.s. Sídlo: Kotopeky 3, 268 01 Hořovice

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA
do Klubu německého křepeláka z.s.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM NĚKTERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlašuji, že budu zachovávat všechna ustanovení
organizačního řádu i všechna usnesení orgánů klubu.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby
KNkř.

1. Uděluji tímto souhlas Klubu německého křepeláka z.s. IČ: 01880969, se
sídlem Kotopeky 3, 268 01 Hořovice, zapsanému Městským soudem v
Praze, oddíl L, vložka č. 3593 (dále jen „KNkř.“), aby ve smyslu příslušných
právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: - jméno, příjmení,
adresu, telefon, e-mail, chovatelská stanice, adresa webu majitele psa,
feny.
2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem k
naplnění poslání KNkř. a nadřízených předpisů.
3. Jméno psa, chovatelská stanice, jméno a příjmení majitele psa, adresa,
telefon, e-mail, chovatelská stanice, adresa webu, může být zveřejněna na
webu a v tisku.
4. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno KNkř., osobní údaje však pro
KNkř. mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Českomoravská kynologická jednota,
b. Českomoravská kynologická unie
c. Českomoravská myslivecká jednota
6. Beru na vědomí, že mám právo: Vzít souhlas kdykoliv zpět. Požadovat po
KNkř. informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, vysvětlení ohledně
zpracování osobních údajů, výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon
a nadřízené předpisy umožňují. Vyžádat si u KNkř. přístup k těmto údajům
a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. V případě pochybností o
dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
se na KNkř. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

v....................

V

Jméno a příjmení.....................................
Narozen(a) dne.......................................
Bydliště.............................................
Pošta...........................PSČ..................
Okres...........................Telefon..............
E-mail ..............................................
Web .................................................
Jsem majitelem psa/feny, ČLP, jméno..................
.....................................................
Jsem chovatelem plemene od roku......................
Mám chráněný název chovatelské stanice...............

...............................č.reg............

dne........................

dne

Podpis :
...........................
podpis žadatele
K přihlášce je nutný připojit podepsaný souhlas
zpracováním údajů (viz protější strana přihlášky).

se

Podepsanou přihlášku a originál souhlasu zašlete výhradně poštou
jednateli KNKř na adresu:
Ladislav Basl,
Aleje 41/15,
350 02 Cheb

