PŘIHLÁŠKA DO KLUBU CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ z. s.
Klub chovatelů rhodéských ridgebacků z. s. (dále jen KCHRR) je zapsaný spolek ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. KCHRR sdružuje majitele, chovatele a příznivce plemene rhodéský ridgeback. Členové jsou povinni dodržovat
Stanovy klubu a ostatní řády klubu. KCHRR vydává pro své členy Zpravodaj, pořádá klubové a speciální výstavy, bonitace a informuje
o dalších akcích.

Členem KCHRR se může stát:
Každý občan ČR, jakož i občané jiných států, s nimiž ČR udržuje diplomatické styky, starší 15 let nebo právnická osoba.
(Žadatel nemusí vlastnit psa/fenu, žadatel může vlastnit psa/fenu bez průkazu původu, jestliže bude dodržovat Stanovy klubu, Zápisní
řád a ostatní řády klubu a nerozmnožovat zvířata bez průkazu původu).

Členem KCHRR se nemůže stát občan:
a/ který jakýmkoli prokazatelným způsobem porušuje či porušoval zákon na ochranu zvířat,
b/ který prokazatelně porušoval nebo porušuje etické mravy v chovu psů,
c/ který vykupuje psy za účelem dalšího prodeje,
d/ jehož konání, v minulosti či v současnosti, je v rozporu se základním posláním KCHRR.

V případě žádosti o opakované členství:
je nutno podat žádosr s uvedením důvodu o znovupřijetí do KCHRR. Žádost bude projednána na schůzi členské základny klubu (která
se koná 1x ročně).

Žádám o přijetí do KCHRR:

Klubové číslo: ........................

Titul, jméno a příjmení: ..........................................................................................................................
Adresa: ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Telefon, e-mail: ...................................................................................................................................
Webové stránky:....................................................................................................................................
Jsem majitelem:

psa / feny

Jméno psa / feny: .................................................................................................................................
Datum narození a číslo zápisu: ................................................................................................................
Jméno psa / feny: .................................................................................................................................
Datum narození a číslo zápisu: ................................................................................................................
Jsem majitel chovatelské stanice : ...........................................................................................................
V ............................................. dne ...................................... podpis ....................................................

Roční členský příspěvek činí 500,- Kč (pro členy z ČR), 30 EUR (pro zahraniční členy).
číslo účtu: 231363802/0300, ČSOB a. s. pobočka Opava
IBAN: CZ9203000000000231363802
SWIFT: CEKOCZPP
Adresa majitele účtu pro platbu poštovní poukázkou A:
Klub chovatelů rhodéských ridgebacků
Luková 161
561 23 Damníkov
K přihlášce přiložte kopii dokladu o platbě, případně kopii průkazu původu psa / feny
a zašlete na adresu matrikáře:
Ing. Irena Hofferková
Ostrožná 40
746 01 Opava
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění)
KCHRR shromažďuje osobní údaje svých členů jakožto subjektů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů pro účely
databáze členské základny. Osobní údaje takto získané jsou využívány např. pro zasílání informací ve Zpravodaji,
prezentaci na webových stránkách apod.
Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí automatizovaného systému přímo v KCHRR. v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů.
Subjekt údajů není povinen souhlas udělit. Udělený souhlas je možné písemně odvolat.
Uděluji tímto KCHRR souhlas zpracovávat mé osobní údaje dle zákona o ochraně osobních údajů k účelům databáze
členské základny, a to v tomto rozsahu:
- jméno a příjmení,
- adresa pro doručování korespondence,
- telefonní spojení (mobil, fax),
- e-mailové spojení (e-mail, adresa webových stránek),
- jména psů, fen a chovatelské stanice, jež jsou v mém vlastnictví či spoluvlastnictví jakož i všechny informace
vztahující se k vlastněným psům a fenám,
Prohlašuji, že mnou sdělené osobní údaje jsou pravdivé a přesné. Zavazuji se, že budu KCHRR bez zbytečného odkladu
písemně informovat o změnách v mnou sdělených osobních údajích.
Souhlasím, aby KCHRR zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v přihlášce do sdružení a v dalších dokumentech
(bonitační karta, krycí list apod.) pro účely evidence databáze těchto údajů.
Také souhlasím s distribucí a prezentací mnou předložených foto a video dokumentací na webových stránkách a ve
Zpravodaji KCHRR a rovněž s uvedením údajů týkajících se mých psů a fen.
Prohlašuji, že jsem byl(a) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů řádně
informován(a) o zpracování osobních údajů v souvislosti s potřebami KCHRR a o právech s tím spojených, že jsem nic
nezamlčel(a) a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

V ............................................. dne ...................................... podpis ..................................
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