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PŘIHLÁŠKA DO  KLUBU CHOVATELŮ 

 RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ z. s. 
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. 
 

 

Klub chovatelů rhodéských ridgebacků z. s. (dále jen KCHRR)  

je občanské sdružení ve smyslu § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
 

Členem KCHRR se může stát: 

a/ každý občan ČR, jakož i občané jiných států, s nimiž ČR udržuje diplomatické styky, starší 

15 let nebo právnická osoba, 

b/ žadatel nemusí vlastnit psa/fenu, žadatel může vlastnit i 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 žádost s uvedením důvodu o znovupřijetí do KCHRR. Žádost bude 

projednána na schůzi členské základny klubu (která se koná 1x ročně). 

 

  

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PŘIHLÁŠCE (NEPŘEHLÉDNĚTE): 
 

 

1) ČLENSKÝ POPLATEK 

 a/ Roční členský poplatek činí 500,-Kč, zahraniční člen 30EUR. 

 

 b/ Poplatek za každý následující rok je splatný do 31. ledna následujícího roku. 

 

 c/ Číslo účtu: 103 353 0862 / 6100 (Equa bank a. s.) 

     IBAN: CZ45 6100 0000 0010 3353 0862    SWIFT: EQBKCZPP 

 

2) ADRESA PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K NÍ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ: 

Přihláška je kompletní pouze pokud obsahuje vyplněné stránky 1-5 tohoto dokumentu. 

 

ZDISLAVA NOSKOVÁ 

Náměstí 5. května 1/11 

250 88 Čelákovice 
 

3) DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE:  

a/ kopie dokladu o platbě 

 

b/ případně kopie průkazu původu od psa/feny 
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*Pouze v případě znovupřijetí 

              Klubové číslo*:  

 

 

Titul, jméno a příjmení:  

 
 

Adresa:  

 

 
 

Telefon, e-mail:  

 
Webové stránky:  

 
 

Jsem majitelem:   psa /  feny 

 

Jméno psa / feny**:  

Datum narození:   

Číslo zápisu:    

 

**V případě, že vlastníte více psů, stačí uvést pouze jednoho.  

 

 

Chovatelská stanice:  

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

Žádám o přijetí do KCHRR 
 

 
KCHRR 
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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: 

 

a/ jméno a příjmení, 

b/ adresa pro doručování korespondence, 

c/ telefonní spojení (mobil, fax), 

d/ e-mailové spojení (e-mail, adresa webových stránek), 

e/ 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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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

a 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízeni") 
 
 

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku  

(dále jen "Správce"), 
 

Klub chovatelů rhodéských ridgebacků z. s.,  

IČ 71007865, Rybník 76, Česká Třebová, 560 02  
 

 

je tento oprávněn zpracovávat moje osobní údaje:  

 

1) jméno a příjmení  

2) datum narození  

3) adresu místa pobytu  

4) u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství  

 
 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím 

souvisejícími činnostmi (např. zápis štěňat do plemenné knihy ČMKU, účast na výstavách a dalších 

kynologických akcích apod.).  

 

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní 

údaje dle bodu 1) až 4) do odvolání.  

 

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:  

 

a/ Českomoravské kynologické unii z.s. (dále ČMKU) se sídlem Maškova 3, 18200 Praha 8 

– střešní organizace ve vztahu k mezinárodní organizace FCI  

b/ příslušným orgánům státní správy a samosprávy,  

 

a to za účelem  

 

a/ vystavování průkazů původu pro mnou odchovné vrhy  

b/ evidenci rozhodčího (pokud tuto funkci vykonávám nebo hodlám vykonávat)  

c/ evidence účasti na akcích ČMKU a registraci výsledků z těchto akcí  

 

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů 

se nemohu stát členem výše zmíněného spolku. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný spolek) 

moje: 

1) Fotografie, videa a zvukové záznamy  

2) výsledky z akcí (např. výstavy, bonitace,…) 

3) informace o jedincích v mém majetku  

4) informace o vrzích narozených v mé chovatelské stanici  

 

Za účelem:  

a/vedení chovu plemene  

b/ prezentace na webových stránkách spolku  

c/ prezentace na sociálních sítích spolku  

d/ prezentace ve zpravodaji spolku a dalších informačních materiálech.  

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé  

1) telefonní číslo  

 

2) e-mail  

 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. přihlašování 

štěňat k zápisu do plemenné knihy, přihlašování na akce spolku apod.)  

 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu 

zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). 

 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:  

 

- Českomoravské kynologické unii z.s. (dále ČMKU) se sídlem Maškova 3, 18200 Praha 8 – 

střešní organizace. 

 

Jsem srozuměn/a se svým právem:  

a/ mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)  

b/ požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení) 

c/ na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle č. 17 

Nařízení  

d/ na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle č. 18 Nařízení  

e/ na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení  

f/ odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení  

e/ podat proti Správci údaj stížnost podle čl. 77 Nařízení.  

 

Prohlašuji, že jsme si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s 

ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem.  

 

V dne        ………………………………………… 

Jméno a příjmení PODPIS  
(u nezletilých podpis zákonného zástupce) 

 

Vyplněný originál odeslat na adresu: Zdislava Nosková, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice. 


