
CHOVNÁ  KARTA  KCHJ ČR 
 

Jméno psa a chovatelské stanice: 

Narozen dne:  ČLP: Tetovací číslo: Číslo čipu: 

Plemeno:  Barva: 

Hmotnost: Obvod hrudníku (min.): Barva oka:  Chybějící zuby: 

Výstavní ocenění:  
 

Zkoušky (druh, cena, body): 
 

Ostrost nora:  Ochota k práci v noře:  Nos:  

Hlas stopa: Hlas nora:  Barva:  Stopa:  

Jméno a příjmení majitele:  

Adresa majitele:  

E-mail: Web: 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO PSA   9 x 13 cm 
Na druhou stranu karty nalepte přední stranu rodokmenu,  

kde jsou 4 generace předků 

Telefon: 

 

Rozhodčí na bonitaci: 

 

Kandidát chovu zadán 
dne: 

 

Bonitační kód: 

 

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, adresa webu. 
2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem k naplnění poslání KCHJ ČR a nadřízených předpisů. 
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. Českomoravská kynologická jednota, Českomoravská kynologická unie. 

  c. Externí účetní, který zpracovává účetní agendu KCHJ ČR. 
5. 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. 

Chci / Nechci* - zveřejnit  jméno a příjmení majitele psa, adresu, telefon, e-mail, chovatelskou stanici, adresu 
webu na klubovém webu a v tisku.   * - NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE 

V  dne  Podpis majitele psa:  
 


