HLÁŠENÍ VRHU – KCHJgdtČ
CHOVATEL :
TEL :
Email :
ADRESA :
ADRESA VRHU :
CHOVATELSKÁ STANICE :
FENA :
ČLP :
ČIP :
KRYTA DNE :
ČÍSLO KRYCÍHO LISTU :
PSEM :
ČLP :
ČIP :
VRHLA DNE :
štěňat, z toho :
psů :
PONECHÁNO :
štěňat, z toho :
psů :
UTRACENO :
psů :
fen :
UHYNULO :
psů :
BARVA NAROZENÍ – psi :
feny :
VADY VRHU (anomálie prutu, rozštěp, bílé znaky atd.) :
V:

DNE :

fen :
fen :
fen :

PODPIS CHOVATELE :

PROHLAŠUJÍ, ŽE UVEDENÉ INFORMACE JSOU PRAVDIVÉ
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 …………………………..

Chovatel je povinen do 14 dnů po vrhu odeslat poštou jedno podepsané hlášení příslušnému poradci
chovu a druhé majiteli psa, kterým byla fena kryta.

