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

___________________________________________________________________________ 
 

 

PŘIHLÁŠKA k 
 

Název soutěže:  

Místo konání  Datum:  

Jméno  psa-feny:  

Plemeno: Jezevčík  

Zapsán: ČLP/J Tetování/Čip:  

Vržen:  Barva:  

Otec:  Člp:  

Matka:  Člp:  

Majitel/bytem:  

Vůdce:  

Telefon:  e-mail:  

Bytem:  

Výsledky dřívějších zkoušek:  

 

Potvrzuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, že je mi znám soutěžní řád KCHJ ČR a že se mu podrobuji. 
Přihlášeného psa předvedu buď sám, anebo ho dám předvést svým zplnomocněným zástupcem. Ručím za škody, které by 
můj pes způsobil. 
 
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 majitele, 
jméno, příjmení a adresu vůdce. 
2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem k naplnění poslání KCHJ ČR a nadřízených předpisů. 
3. Jméno psa, chovatelská stanice, jméno a příjmení majitele a vůdce, spolu s výsledky, 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. 
b. Českomoravská myslivecká jednota v případě zkoušek se zadáváním lovecké upotřebitelnosti. 
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:  vůdce:  
 
POZNÁMKY PRO POŘADATELE: 
 

Přihláška došla:  ..............................  Potvrzena:  ..............................…....   Zaplaceno  ....................................... 

 

Přihlášky a kopie průkazů původu zasílejte  

výhradně písemně na adresu výcvikářky: 
Monika Illová 

Bělá u Jevíčka 42 

569 43 Jevíčko 
 


