Přihláška do Chihuahua klubu České republiky z.s.
chovatelského klubu: MSKS č. 1 a ČMKU č. 8001,

IČO

22689125

VŠE PROSÍM VYPLŇTE ČITELNĚ – TISKACE, VELKÝMI PÍSMENY - i VÁŠ E-MAIL !
Jméno:……………………………………. Příjmení:... ……………………………………………......…………
Narozen/a: …………………………… e-mail:.......................................................................................................
Adresa:………………………………………………………………………..................………...........................
....................................................................................PSČ:....……..……… tel.:…………………………………
Pokud mám, název chovatelské stanice: ...……….................................................……………………………….
Vlastním chovného psa / fenku:
Jméno
chovatelská stanice
číslo zápisu
1/ ……..................................………………… ………………………………….… ……………………………
2/ ………..................................……………… ……………………………….…… ……………………………
3/ …………...................................…………… …………………………………… ……………………………
4/ ……...................................………………… …………………………………… ……………………………
a) budu odchovávat štěňátka narozená v mojí chovatelské stanici výhradně pod CHK.*
b) budu odchovávat štěňátka narozená v mojí chovatelské stanici pod druhým klubem*
Kodex člena Chihuahua klubu ČR a žadatele o členství v něm i nečlena chovatele u CHK.
Poslání a cíle CHK uvedené v normativech klubu každý člen CHK, žadatel o členství v něm a nečlen chovatel u CHK (dále jen
„člen CHK“) respektuje, přijímá a bude je naplňovat.
2. Chov vede člen CHK v souladu se řády CHK.
3. Funkcionáři klubu (volení i jmenovaní) jsou povinni chovat pod CHK.
4. Člen CH si je vědom, že cílem spojení dvou chovných jedinců je zlepšování úrovně chovu v souladu se standardem.
5. Člen CHK (majitel psa či feny) nebude vědomě produkovat štěňata bez průkazu původu.
6. Je vhodné, aby člen CHK při krytí sepsal s protistranou písemnou dohodou o podmínkách krytí a pokud ji prokazatelně
v termínu člen CHK nesplní, bude výbor klubu postupovat dle bodu 12 tohoto Kodexu.
7. Při prodeji štěňat člen CHK uzavře s kupujícím písemnou dohodu.
8. Novým majitelům štěňat chovatel-člen CHK poradí s držením jedince a průběžně i s jeho další výchovou a chovem.
9. V inzerátech či jiných na veřejnosti publikovaných informacích se člen CHK zavazuje uvádět o psech ve svém majetku pouze
pravdivé údaje.
10. Člen CHK, pokud to bude nutné, zajistí pro své jedince odpovídající nový domov.
11. Člen CHK se zavazuje, že nebude, veřejně či na místě veřejném (m.j. i tiskovinách, internetových diskusích, blogách a
dalších), komentovat činnost rozhodčích na výstavách.
12. U člena CHK není přípustné znevažování či pomlouvání dalších členů CHK, psů v jejich majetku a jejich odchovů ani dalších
chovatelů a majitelů psů ani rozhodčích, na výstavách, chovatelských akcích ani dalších místech veřejných-více než 2
účastníci (m.j. i tiskovinách, internetových diskusích, blogách a dalších).
13. Člen CHK bere na vědomí a souhlasí, že při porušení jednotlivých bodů tohoto bodu Kodexu může být výborem CHK vyzván
k okamžité rezignaci na členství v CHK a pokud nebude reagovat výbor takového jedince z CHK vyloučí a následně mu
nebude poskytnut CHK ani servis jako nečlenovi.
CHK si je vědom toho, že se vše vyvíjí, a že ne vše může být v Kodexu obsaženo. Vždy, i v situacích, které nejsou v Kodexu popsány, je
nutné, aby člen CHK jednal především v zájmu CHK a jeho členů.
S kodexem souhlasím a budu se jím řídit.
1.

Nedílnou součástí této přihlášky je dokument Informace o zpracování osobních údajů včetně Souhlasu se
zpracováním osobních údajů. Bez uděleného souhlasu není možné být členem CHK, MSKS a ČMKU.
Normativy a tiskopisy:
a) si sám/sama stáhnu z www.chihuahuaklub.cz *
b) chci zaslat poštou*
Pokud jsem nezaškrtl/a variantu/y v Přihlášce … platí bod/y a).
Přihlašuji se do Chihuahua klubu České republiky a budu se řídit jeho normativy, včetně Kodexu.
Nutno vyplnit a podepsat i druhou část přihlášky - GDPR – další list A4 - bez 2. část NEPLATNÉ!

V ………………………………..........……… dne: ………………podpis:……....................……………………
Roční příspěvek klubu + zápisné (žadatel) 300 Kč + 100 Kč zašlete na účet Chihuahua klubu ČR číslo:
313445/5500.
Přihlášku (s dokladem – kopií o zaplacení příspěvku) odešlete na adresu klubu:
Chihuahua klub ČR, Na Tržišti 21, 266 01 Beroun.
* nehodící se škrtněte

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 „Nařízení“)
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Chihuahua klubu ČR z.s. - chovatelském klubu
Moravskoslezského kynologického svazu, z.s. (dále jen CHK MSKS z.s.)
Číslo a název CHK: 1 - Chihuahua klub ČR z.s. je tento klub povinen na základě §3a odst. 3 zákona
115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje osobní údaje:
1
jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu,
2
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. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje
dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence
členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy
přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

Českomoravské kynologické unii, Maškova 3, 182 53 Praha 8

Moravskoslezskému kynologickému svazu, z.s.,

příslušné Krajské kynologické radě MSKS, z.s.

Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 511 / 3, Praha 7, dále jen Sdružení

příslušným orgánům státní správy a samosprávy, to za účelem vedení evidence členské základny MSKS na
základě směrnic MSKS a s tím souvisejícími činnostmi,

identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)

žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.
Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů nemohu
být členem výše zmíněného CHK MSKS z.s..
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já: příjmení……………………….. jméno………………….. adresa………………..…………………………………….
PSČ…………... datum narození……………….. telefon…………………………e-mail………………………………...
souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný KK/CHK) moje
fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky; za účelem

marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

prezentace na webu, youtube

prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech MSKS a Sdružení.
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé telefonní číslo, e-mail, za účelem vedení evidence členské základny
a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, pořádání a účastnění se
kynologických akcí pořádaných MSKS, CHK ČR 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, Chihuahua klubu ČR z.s., předal osobní údaje těmto Zpracovatelům:

MSKS, Příslušné Krajské kynologické radě MSKS, Předsednictvu MSKS

Českomoravské kynologické unii, Maškova 3, 182 53 Praha 8
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

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

požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení
Prohlašuji, že jsem si texty Informace o zpracování osobních údajů a Souhlasu se zpracováním osobních údajů
pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.
V ……………..

dne …………………

Podpis člena/žadatele ……..………………………………

