KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Sídlo: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov
Korespondenční adresa: Bc. Markéta Chodilová, Vavřineč 1, 277 31 Velký Borek

Členská přihláška
Příjmení, jméno, titul:
Adresa včetně PSČ:

Telefon:
E-mail:
Datum narození:
Pobočka *:
Chovatelská stanice *:

Žádám o přijetí za člena od roku a prohlašuji, že budu zachovávat všechna ustanovení Stanov, jejichž obsah
znám i všechna usnesení orgánů klubu.
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 a příjmení, datum narození, adresu, telefon, e-mail, evidenci plateb členských příspěvků, údaje o získaných oceněních
v KCHJ ČR, údaje o kárných opatřeních v KCHJ ČR, 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 KCHJ ČR.
3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno KCHJ ČR, osobní údaje však pro KCHJ ČR mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Externí účetní zpracovávající účetní agendu KCHJ ČR.
b. Firma zajišťující distribuci klubových tiskovin.
c. Případně poskytovatelé softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době KCHJ ČR nevyužívá.
5. Beru na vědomí, že mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po KCHJ ČR informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
- požadovat po KCHJ ČR vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u KCHJ ČR přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po KCHJ ČR 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 KCHJ ČR nebo
na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V ………………………

dne: ……………………

podpis: ………………………………

* Pobočky: Dle svého výběru či bydliště. (Středočeská, Západočeská, Jihočeská, Východočeská, Jihomoravská, Severomoravská,
Severočeská)
* Chovatelská stanice: V případě, že ji máte registrovanou na svou osobu a souhlasíte s jejím zpracováním.
Výše zápisného je stanovena na 200 Kč, členský příspěvek je 400 Kč/rok. Celkem při vstupu do klubu 600 Kč.
Zaplatit můžete přímo na účet: 27-4503700277/0100, specifický symbol 12, zpráva pro příjemce Vaše příjmení a jméno.
Případně poštovní poukázkou typu A. Číslo účtu a specifický symbol zůstávají. V položce „Majitel účtu“ uveďte prosím
„Klub chovatelů jezevčíků České republiky z.s. Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov“.
Přihlášku prosím zašlete spolu s kopií potvrzení o zaplacení
zápisného a členského příspěvku na adresu matrikáře:

Případné dotazy směřujte prosím na telefon: +420 721 312 054

Michal Urban
Šanov 34
270 31 Senomaty
nebo e-mail: sanovskapole@seznam.cz.

