ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
Lešanská 1176/2A

141 00 Praha 4 – Chodov
Člp :

___________________________________
Vyplní plemenná kniha

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT
Plemeno : NĚMECKÝ LOVECKÝ TERIÉR

Jméno a adresa chovatele

Chov. stanice:

__________________________________

Číslo krycího listu:

__________________________________
 chovatele:
Email chovatele:

Otec :
Zapsán pod ČLP/

Matka :
Zapsána pod ČLP/

NOVĚ ZÍSKANÁ OCENĚNÍ Z VÝSTAV A ZKOUŠEK SE DOKLÁDAJÍ FOTOKOPIÍ.
Datum krytí :
Vrženo psů :

Datum vrhu :
Vrženo fen :

Jméno štěněte

Pohlaví

Ponecháno psů :
Barva a znaky

Ponecháno fen :

Číslo zápisu

Souhlasím se zveřejněním dat v souvislosti s prodejem štěňat

Číslo čipu

ANO

NE

K přihlášce připojuji:
POTVRZENÍ:
Otetováno celkem : štěňat

-

psi

feny

Očipováno celkem : 0
Datum:_________________
_____________________________
podpis a razítko
Potvrzuji místopřísežně, že všechny údaje jsou pravdivé.
V:_______________________
________________________________
vlastnoruční podpis chovatele

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM NĚKTERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
KLUBEM CHOVATELŮ JAGDTERIERŮ V ČECHÁCH z. s.
Z PŘIHLÁŠKY K ZÁPISU VRHU ŠTĚŇAT:
1) Uděluji tímto souhlas Klubu chovatelů jagdterier v Čechách z. s. I. Č: 708 86 776, se sídlem Březina 102, 338 24
Břasy 1, zapsanému u Krajského soudu v Plzni oddíl L 459 (dále jen KCHJgdtČ), aby ve smyslu příslušných
právních předpisů zpracovával tyto údaje:
- Jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefon, e-mail, evidence plateb členských příspěvků, údaje o
získaných oceněních v KCHJgdtČ, údaje o kárných opatřeních v KCHJgdtČ, aprobace rozhodčích, informace
o čestném členství, informace o platnosti či zániku členství.
2) Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem k naplnění poslání KCHJgdtČ.
3) S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.
4) Zpracování osobních údajů je prováděno KCHJgdtČ, osobní údaje však pro KCHJgdtČ mohou zpracovávat
tito zpracovatelé:
a. Externí účetní zpracovávající účetní agendu KCHJgdtČ
b. Českomoravská kynologická jednota, Českomoravská kynologická unie.
5) Beru na vědomí, že mám právo:
- Vzít souhlas kdykoliv zpět
- Požadovat po KCHJgdtČ informaci, jaké mé osobní informace zpracovává
- Požadovat po KCHJgdtČ vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- Vyžádat si u KCHJgdtČ přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- Požadovat po KCHJgdtČ výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon a nadřízené předpisy umožňují
- V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na
KCHJgdtČ nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
V …………………………………

dne ……………………………….

podpis …………………………..

Podepsané a vyplněné originály přihlášky a souhlasu se zpracováním, zašlete výhradně poštou
příslušnému poradci chovu!
POKUD NEDODÁTE OBA DVA PODEPSANÉ LISTY, PŘIHLÁŠKA NESMÍ BÝT POSTOUPENA PLEMENNÉ
KNIZE!
* - NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

