Českomoravská kynologická jednota
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

Členská přihláška
do Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR, z. s.
KCHNKO ČR, z. s.
Žádám o přijetí za člena a prohlašuji, že budu zachovávat všechna ustanovení Stanov a
ostatních norem KCHNKO i všechna usnesení orgánů klubu.
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….............
Narozen/a dne: …………………………………………………
Bydliště: ………………………………………………………..... okres ……………………...............…...
PSČ:…………………… pošta

..................................................

Telefon : …………………….

email: ………………………………………………….

Jsem držitelem plemene: ………………………………………

pobočka ……………………..………….

od roku…………………………………

Mám chráněný název chovné stanice:………………………………………………………………………….
Jsem – nejsem členem ČMMJ, registrován u OMS: ………………………………………………………….
Pište strojem nebo hůlkovým písmem.
Složenku na uhrazení členských příspěvků
vyplňte čitelně.
Svým podpisem rovněž souhlasím, aby
KCHNKO pro své potřeby zpracovával a
uchovával mé osobní údaje.

Místo pro nalepení kopie
o zaplacení : zápisné 50 Kč
členství á 1 rok 400 Kč
důchodce nad 70 let á 1 rok 200 Kč
Platba poštou na adresu :
Mgr. Eva Illová
Mohelno 514 675 75 Mohelno
nebo
na č. účtu 185 368 601/ 0300
variabilní symbol : 9999

Souhlas se zpracováním některých osobních údajů
Beru tímto na vědomí, že Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR, z.s., IČO:
49369954, se sídlem Praha 4, Lešanská 1176/2a , zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, L 4891 (dále jen „KCHNKO“), 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, jedná se o tyto údaje:

jméno a příjmení, bydliště, e-mail, telefonní číslo
1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence jako člena
zapsaného spolku, pro zjednodušení kontaktu mezi členem klubu a vedením klubu. Tyto
údaje budou KCHNKO zpracovány po dobu mého členství.
2. Souhlasím s tím, aby KCHNKO výše uvedené osobní údaje vedl k nezbytné klubové
evidenci, na kartách mých chovných jedinců, kde budou veřejně přístupné. Dále souhlasím
s případným zveřejněním svého jména, adresy bydliště, čísla telefonu, e-mailové adresy,
názvu mé chovatelské stanice, i případné gratulace s uvedením výročí mého narození ve
Zpravodaji klubu a na webových stránkách klubu.
3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Beru na vědomí, že mám
právo vzít souhlas kdykoliv zpět a členství v klubu zrušit, neboť členství je dobrovolné, a to
například zasláním emailu nebo dopisu na adresu matrikáře, KCHNKO.
4. Osobní údaje, které má klub k dispozici, jsou řádně zabezpečené a nejsou bez výslovného
souhlasu volně přístupné.

V …………………………. dne …………………

…………………………………….
Vlastnoruční podpis žadatele

Přihlášku zasílejte matrikáři klubu: Martina Rymerová, Jandova 100, 748 01 Hlučín - Darkovičky
mail: martina.rymerova@seznam.cz

