
KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
Sídlo: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

KRYCÍ LIST 
 
plemeno: JEZEVČÍK  

potvrzuji, že můj chovný pes:  

vržen dne:  ČLP:  

tetovací číslo / čip:  

registrován plemennou knihou jako chovný jedinec dne (rok *) :  

kryl dne:  chovnou fenu:  

vrženou dne:  ČLP:  

tetovací číslo / čip:  

registrovanou plemennou knihou jako chovný jedinec dne (rok *):  

Jméno majitele feny:  Tel:  

Adresa včetně okresu:  

Jméno majitele psa:  

Adresa včetně okresu:  

Za krytí byly sjednány následující podmínky (nepovinný údaj): 
 

 

Souhlas se zpracováním některých osobních údajů: 
1. Uděluji tímto souhlas Klubu chovatelů jezevčíků České republiky z. s.  IČ: 47608561, se sídlem Lešanská 1176/2a, 
Chodov, 141 00 Praha 4, zapsanému Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka č. 3434 (dále jen „KCHJ ČR“), aby ve 
smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: - jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail majitelů 
krycího psa a feny. 
2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem k naplnění poslání KCHJ ČR a nadřízených předpisů. 
3. Jméno psa a feny, chovatelská stanice, jméno a příjmení majitelů krycího psa a feny, může být zveřejněno na webu a 

v tisku. 
4. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.  
5. Zpracování osobních údajů je prováděno KCHJ ČR, osobní údaje však pro KCHJ ČR mohou zpracovávat i tito 
zpracovatelé: 

a. Českomoravská kynologická jednota, Českomoravská kynologická unie. 
c. Externí účetní, který zpracovává účetní agendu KCHJ ČR. 

6. Beru na vědomí, že mám právo: Vzít souhlas kdykoliv zpět. Požadovat po KCHJ ČR informaci, jaké mé osobní údaje 
zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon a nadřízené 
předpisy umožňují. Vyžádat si u KCHJ ČR přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. V případě 
pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na KCHJ ČR nebo na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 
 

V  dne  Podpis majitele psa:  feny:  
 
 
Majitel krycího psa vystaví toto potvrzení trojmo. Jedno odevzdá při krytí majiteli feny, druhé zašle podepsané poštou do  
10-ti dnů po nakrytí příslušnému poradci chovu a třetí si ponechá jako doklad o krytí. Majitel feny posílá krycí list po 
narození štěňat společně s "Přihláškou k zápisu vrhu štěňat" na adresu příslušného poradce chovu. 
* u starších jedinců 
 


