KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ČR
Členská přihláška
Jméno a příjmení

RČ

Datum a místo narození
Povolání
Adresa bydliště
PSČ

Okres

Telefon

E-mail:
Jsem držitelem plemene

Od r.

Jsem chovatelem plemene

Od r.

Mám chráněný název chovatelské stanice
Jsem držitelem loveckého lístku a ČMMJ registrován u OMS
Jsem rozhodčím z výkonu, pro jaké typy zkoušek
Jsem rozhodčím z exteriéru pro plemena
UPOZORNĚNÍ:
Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ 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 (dále jen GDPR) je
nezbytné, aby zájemce o členství v klubu udělil klubu jako správci osobních údajů svůj
souhlas s tím, aby za účelem klubové evidence klub zpracovával nejnutnější osobní údaje
týkající se jeho osoby, aby mohli evidovat jméno a adresu člena, eventuálně emailovou
adresu či telefonní kontakt v seznamu členů klubu. Tato evidence je nezbytná pro udržování
kontaktu mezi členy a vedením klubu, ať už na základě elektronické korespondence, či
možnosti zasílání kl. tiskovin. Osobní údaje, které má takto klub k dispozici, jsou řádně
zabezpečené a nejsou bez výslovného souhlasu Subjektu údajů nikde volně přístupné.
Jako Subjekt osobních údajů má fyzická osoba právo svůj souhlas kdykoli odvolat a členství
v klubu zrušit, protože členství v klubu je dobrovolné. Odvoláním předchozího souhlasu však
není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících z předchozího uděleného
souhlasu.

Žádám

o

přijetí

za

ustanoveními GDPR

člena

klubu

souhlasím

a

v souvislosti

se zpracováním

s příslušnými

a s

případným

zveřejněním svých osobních údajů ve Zpravodaji klubu nebo na
webových stránkách klubu, v souvislosti s propagací plemene NKO a s informacemi o
jeho chovu a výcviku.

V

Datum

Vlastnoruční podpis
Zaplaťte prosím 400,č. 78-4759350207/0100.

Kč

ROČNÍ

ČLENSKÝ

POPLATEK

na

účet

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.
Vyplněnou přihlášku zašlete emailem nebo poštou na adresu níže uvedeného
matrikáře klubu:
Ing. Šimon Janů
U Hřbitova 1117
588 13 Polná
tel.: +420 608 506 191
e-mail: janu.simon@gmail.com

