Poznámky pro pořadatele
Přihláška došla : ……………………………………………………………..
Potvrzena : …………………………………………………..………………
Zaplaceno : ……………………………………………..…………………...
Výsledky zkoušky
Obstál – počet bodů : ……………………………….….……………………
Celková klasifikace ……………………………………..…………………..
Důvod proč neobstál : ………………………………….….………………..
Podpis rozhodčích : ……………………………………..…………………..

Klub chovatelů jagdterierů v Čechách

KCHJgdtČ z.s.

PŘIHLÁŠKA
K ZKOUŠCE Z VÝKONU ………………... ………………………..
Místo zkoušek : ………………………………… Datum :……………...
Jméno přihlášeného psa-feny :…………………………………………...
Plemeno : ………………………………………………………………..

1)

-

2)
3)
4)

5)
-

Ověření pořadatelem
(Razítko a čitelný podpis)

Zapsán /a/ v ČLP č. : …………………………. Tetovací č. : …………..

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.
Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem k naplnění poslání
KCHJgdtČ.
S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.
Zpracování osobních údajů je prováděno KCHJgdtČ, osobní údaje však pro KCHJgdtČ
mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
a. Externí účetní zpracovávající účetní agendu KCHJgdtČ
b. Firma zajišťující distribuci klubových tiskovin
c.
Případně poskytovatelé softwarů, služeb a aplikací, které v současné době KCHJgdtČ
využívá.
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.

Otec : …………………………………… Zapsán : …………………….

V …………………………………

dne ……………….……………

podpis …………………………..

Vržen /a/ : ……………………….. Barva : ……………………………..
Matka : …………………………………. Zapsána : …………………...
Chovatel : ……………………… Bytem : ……………………………...
Vůdce : ………………………… Bytem : ……………………………...
Jarní svod v : …………………………………… Datum : ……….…….
Výsledky dřívějších zkoušek : …………………………………………..
Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a že se mu podrobuji. Přihlášeného psa předvedu
buď sám, nebo ho dám předvést svým zplnomocněným zástupcem. Ručím za škody, které můj pes
učinil osobám nebo na věcech. Předepsaný poplatek zaplatím, jakmile bude má přihláška přijata .

V : …………………………………………….... Dne : ………………..
Přesná adresa : …………………………………………………………..
Telefon : …………………………………………………………………
Vlastnoruční podpis majitele psa : ………………………………………
! Vyplnit čitelně – hůlkovým písmem !
Přihlášky a startovné zasílejte na adresu:

