Přihláška k bonitaci
minimální věková hranice k předvedení na bonitaci:
věková hranice k zařazení do chovu:

15 měsíců
pes 18 měsíců
fena 24 měsíců

Členské číslo:

Místo konání:
Datum konání:
Plemeno:

IRSKÝ VLKODAV

Jméno včetně CHS
Pohlaví
Číslo zápisu
U importovaných psů původní číslo zápisu a zkratka PK
Datum narození
Otec
Matka
Svod mladých absolvován

ano / ne

Předchozí majitel psa/feny
(pokud byl jiný než chovatel)
Chovatel - jméno a příjmení
Majitel - jméno a příjmení
Adresa bydliště
Telefon
E-mail
Nedílnou součástí této přihlášky je dokument "Souhlas se zpracováním osobních údajů pro
nečleny WOLFHOUND KLUBU". Bez uděleného souhlasu nemůže být tato přihláška přijata.

V

dne
podpis majitele

Povinné přílohy:
- 1. strana rodokmenu (PP)
- 2. strana rodokmenu (PP) - musí být vyplněno jméno a adresa majitele psa
- DNA profil
- vyšetření srdce na předepsaném formuláři WDK
Platba poplatku probíhá předem bezhotovostně, a to na účet klubu: 86-3525550287/0100, VS 06.
Přihláška se odesílá mailem na adresu bonitacesvod@seznam.cz, nejdéle 1 týden před konáním akce.
Ve výjimečných případech lze zaslat přihlášku poštou, a to nejpozději 3 týdny před konáním akce.

Bez všech podkladů nebude přihláška přijata!

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NEČLENY WOLFHOUND
KLUBU
Uděluji tímto souhlas WOLFHOUND klubu, z. s. (dále jen WDK)
IČ: 62939751,
aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovával veškeré mé osobní údaje uvedenév
přihlášce na (vybrané označte):
•
•
•
•

Klubovou výstavu WDK konanou dne …………………….. v ……………………………..
Bonitaci WDK konanou dne ……………………………….. .v ……………………………..
Svod mladých WDK konaný dne ………………………….. .v ..……………….…………..
Jinou akci pořádanou WDK (vypište) …………………………………………..…………….

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem naplnění poslání WDK a
nadřízených předpisů.
S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.
Zpracování osobních údajů je prováděno WDK, osobní údaje však pro WDK mohouzpracovávat i
tito zpracovatelé:
• Českomoravská kynologická unie, z.s. (dále ČMKU) se sídlem Maškova 3, 18200
Praha 8 – střešní organizace ve vztahu k mezinárodní organizace FCI
• příslušné orgány státní správy a samosprávy
• účetní (interní, nebo externí) zpracovávající účetní agendu
• firmy zajišťující výrobu a distribuci klubových tiskovin
• poskytovatelé softwarů, správci serverů a další poskytovatelé IT služeb
Beru na vědomí, že mám právo:
• 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 č. 17 Nařízení
• na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle č. 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 text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a
souhlasím s ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem.

V ………………………… dne …………...

….…………………………..…………
Jméno a příjmení

…..………………….…………………..
Podpis

