Obnovuji své členství ve spolku
Klub chovatelů KAVALÍR a KING CHARLES španělů – Praha.
Souhlasím, aby na základě čl.6 odst.1, písm. a) nařízení zpracoval výše uvedený spolek
moje – fotografie, videa, zvukové záznamy, výsledky z akcí, informace o jedincích v mém
majetku a informace o vrzích narozených v mé CHS.
A to za účelem
vedení evidence členské základny,
prezentace na webových stránkách a sociálních sítích spolku,
prezentace ve Zpravodaji spolku a dalších informačních materiálech.
Dále souhlasím, aby spolek zpracoval i mé telefonní číslo a mail, a to za účelem evidence
členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (přihlašování štěňat k zápisu do PK,
přihlašování na akce spolku apod.).
Souhlasím, aby spolek předával mé osobní údaje těmto zpracovatelům:
1. Českomoravské Kynologické jednoty (ČMKJ) zastřešující organizaci.
2. Postservisu, aby se mohly hromadně zasílat Klubové Zpravodaje a další tiskoviny.
Členství v klubu se obnovuje každý rok zaplacením klubových příspěvků na
následující kalendářní rok, vždy do data zveřejněného ve Zpravodaji. Vyplňujte
pouze při jakékoliv změně!
________________________________________________________________________
Jméno: ……..…….……… Příjmení: …..………..………………………..

Titul: ……

Adresa: ………………………………………………………………………

PSČ: …….

Datum narození: …….. / …….. / ……………. Telefon: ………...………………………
e-mail: …………………………………..
Zápisné:
Členství:

100,-Kč
500,-Kč

Plaťte zásadně složenkou
typu „A“ nebo převodem
na klubový účet:

-----Celkem:

600,-Kč

123 369 369 / 2010
Tuto evidenční kartu zašlete buď poštou na dole uvedenou adresu, nebo ji můžete poslat
naskenovanou mailem na uvedený mail:
Hana Brandstettrová
Zátiší 187, Lišany, 270 52
e-mail: jednatel@kavalir-king-klub.org
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a
souhlasím s ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem.
V ……………………………………

Dne ………………….

Podpis:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/3789 ze dne 27.dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení).
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku

Klub chovatelů KAVALÍR a KING CHARLES španěl-Praha
se sídlem Nový lesík 11, 162 00 Praha 6
___________________________________________________________________
Výše uvedený spolek je oprávněn zpracovat moje osobní údaje:
1. jméno a příjmení,
2. datum narození
3. adresu místa pobytu
4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a jeho státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s
tím souvisejícími činnostmi (zápis štěňat do PK ČMKJ, účast na výstavách a dalších
kynologických akcích apod.).

Jsem informován/a, že na základě §- 3a odst.6 ZOPS budou zpracovávány a
uchovávány osobní údaje dle bodu 1) až 4) do odvolání.
Beru na vědomí, že spolek předává osobní údaje těmto zpracovatelům:
1. ČMKJ se sídlem Lešanská 1176/2a, Praha 4 – Chodov, 141 00
2. Příslušným orgánům státní správy a samosprávy.
3. Postservisu.
A to za účelem:
− Vystavování průkazů původu pro mnou odchované vrhy, přeregistraci PP po
absolvování bonitace apod.
− Evidence účasti na akcích ČMKJ a registraci výsledků z těchto akcí.
− Hromadné zlevněné zasílání Zpravodajů a dalších klubových tiskovin.

Jsem informován/a o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše
zmíněných osobních údajů
se nemohu stát členem výše zmíněného spolku.

