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ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ U ČLENŮ KCHJ ČR  
Členové Klubu chovatelů jezevčíků České republiky z.s. svým podpisem na přihlášce souhlasili se stanovami a 

tím i se zpracováním některých osobních údajů za účelem naplnění poslání klubu. Nová legislativa vyžaduje 
konkretizování těchto činností: 

 
Zpracování některých osobních údajů v Klubu chovatelů jezevčíků České republiky z.s.: 
 
1. Klub 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“) ve smyslu 
příslušných právních předpisů zpracovává tyto osobní údaje svých členů: 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 naplnění poslání KCHJ ČR. 
 
3. 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. 

 
4. Člen má 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 Praze 15.4.2018 


