
P Ř I H L Á Š K A 
na Klubovou / Speciální výstavu jezevčíků 

_______________  __. __. 2___ 
 
 
Plemeno: jezevčík Pes Fena 
 
Velikost: standardní trpasličí králičí 
 
Druh srsti: hladkosrstý dlouhosrstý drsnosrstý 
 
 
Třída: štěňat dorostu mladých mezitřída otevřená pracovní 

 vítězů veteránů čestná 
 
 

Jméno psa a chovatelské stanice:  

Datum vrhu:  Barva srsti:  

Číslo zápisu:  Tetovací číslo:  

U importovaných jedinců původní číslo zápisu:  

Otec:  

Matka:  

Chovatel:  

Majitel:  

Adresa majitele  
včetně PSČ:  

  

Kontakt na majitele (tel. / e–mail)  

 
 
 

 
Potvrzuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, že mi jsou známa všechna ustanovení 

propozic a výstavního řádu a že se jim podrobuji. 
 
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. 
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, spolu s výsledky a fotografií, 
může být zveřejněno na webu a v tisku. 
4. Jméno psa, chovatelská stanice, jméno, příjmení a adresa majitele, spolu s hodnocením, 
bude zveřejněno ve výstavním katalogu. 
5. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.  
6. 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. Externí účetní, který zpracovává účetní agendu KCHJ ČR. 

7. 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:  
 
 
 

 
Na rub přihlášky nalepte potvrzení o zaplacení výstavního poplatku! 

Bez tohoto potvrzení nebude přihláška přijata! 
K přihlášce musí být přiložena aktuální kompletní kopie rodokmenu 

přihlašovaného psa. 
 

Vyplňujte čitelně hůlkovým písmem či na stroji. Za nepřesnosti vzniklé 
nečitelností přihlášky nenese redakce katalogu zodpovědnost. 

  



P Ř I H L Á Š K A - SOUTĚŽE 
na Klubovou / Speciální výstavu jezevčíků 

_______________  __. __. 2___ 
 
Plemeno: jezevčík  
 
Velikost: standardní trpasličí  králičí 
 
Druh srsti: hladkosrstý dlouhosrstý drsnosrstý 

 
Soutěž:  pár chovatelská skupina o nejlepší odchov 

 
 

Soutěž párů - PES:  

Soutěž párů - FENA:  

 

 

Chovatelská skupina - název chov. 
stanice:  

Přihlášení jedinci:  

 

 

 

Soutěž o nejlepší odchov (jméno 
rodiče):  

Přihlášení potomci :  

 

 

 

Jméno a adresa majitele včetně PSČ:  

 

Kontakt na majitele (tel. / e–mail)  
 

 
Potvrzuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, že mi jsou známa všechna ustanovení 

propozic a výstavního řádu a že se jim podrobuji. 
 
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. 
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, spolu s výsledky a fotografií, 
může být zveřejněno na webu a v tisku. 
4. Jméno psa, chovatelská stanice, jméno, příjmení a adresa majitele, spolu s hodnocením, 
bude zveřejněno ve výstavním katalogu. 
5. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.  
6. 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. Externí účetní, který zpracovává účetní agendu KCHJ ČR. 

7. 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:  
 


