Přihláška do Wolfhound klubu (WDK) r. 2018
Členské číslo (nevyplňovat):
Předchozí členství ve WDK ukončeno v roce:

Jméno :
Ulice:
PSČ / Město:
stát:
tel.:
email:
Název chovatelské stanice:
Vlastním tyto jedince:
Jméno a CHS

* zkratka P nebo F

Pohlaví* Spolumajitelství **Datum narození

Číslo zápisu

** ANO / NE - V případě, že ANO, zašlete spolu s přihláškou i kopii Smlouvy o podpisovém právu na psa.

V případě potřeby pokračujte, prosím na zadní straně této přihlášky.

Jsem seznámen se stanovami, řády a navazujícími předpisy WDK klubu a svým podpisem se zavazuji
k jejich dodržování.
Nedílnou součástí této přihlášky je dokument Informace o zpracování osobních údajů včetně
Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Bez uděleného souhlasu není možné být členem WDK.

V _________________________ dne________________
____________________
podpis žadatele

Přihláška přijata dne ____________________________
____________________
podpis matrikáře

V případě potřeby bych mohl(a) WDK vypomoci v této oblasti:

(např. účetnictví, právní porada, doprava, překladatelství, tlumočení apod.)

Povinné přílohy
1. kopie dokladu o uhrazení členského příspěvku pro příslušný rok

Bankovním převodem

Poštovní

Název banky

Číslo účtu

Zde nalepte ústřižek poštovní
poukázky Z

Datum převodu z účtu

Nepovinné přílohy:
1) kopie rodokmenu
2) kopie zdravotních vyšetření (PSS, kardiologická vyšetření, DNA, aj.)
3) kopie pracovních zkoušek, dostihové, coursingové licence
4) kopie dosažených šampionátů
5) ostatní přílohy dle uvážení majitele

Doplnění ze strany č.1:
Jméno a CHS

* zkratka P nebo F

Pohlaví*

Spolumajitelství ** Datum narození

Číslo zápisu

** ANO / NE - V případě, že ANO, zašlete spolu s přihláškou i kopii Smlouvy o podpisovém právu na psa.

Vážení přátelé,
vyplňte dva formuláře přihlášky do WDK. Po jejich vyplnění je oba pošlete
spolu s kopií dokladu o zaplacení na adresu :

EPSON
Machačová
EUROPE
Martina
B.V.
Wolfhound klub
Vacenovice 180
696 06
Vacenovice
Upozornění k platbě členských příspěvků:
Členský příspěvek pro nového řádného člena činí 650 Kč na celý rok.
Pokud je přihláška podána od 1. 6. do 30. 11. daného roku, činí příspěvek řádného člena 350 Kč.
Platba přihlášky podané v prosinci daného roku je 650 Kč a členství je automaticky převáděno
na kalendářní rok následující.
Členský příspěvek rodinného příslušníka činí 200 Kč po celou dobu kalendářního roku.

Příspěvek uhraťte buď složenkou typu A nebo bankovním převodem na účet u Komerční banky
č.ú. 86-3525550287 / 0100.
Majitelem účtu je WDK, doplněno adresou předsedy klubu.
Po doručení těchto dokladů Vám bude zpět odeslána potvrzená přihláška s Vaším čl. číslem,
které je velmi důležité pro identifikace veškerých Vašich plateb ve prospěch našeho klubu.
Spolumajitelství - na členské schůzi dne 8. 10. 2016 v Otradicích byla odsouhlasena
povinnost spolumajitelů doložit smlouvu o podpisovém právu na psa. Bez smlouvy nebude možné
přiřadit členské číslo u profilu psa na WDK stránkách a nebude na spolumajitelsví brán zřetel.
Jen u psů v majetku členů klubu, kteří jsou registrovaní v matrice klubu prostřednictvím přihlášky
nebo v registrační karty do klubu mohou být uplatněny finanční výhody spolejené s členstvím majitele
a dále jen tito psi budou uvedeni v Ročence pro daný rok.

S pozdravem,
výbor WDK

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"),
WOLFHOUND KLUB, z.s. (zkratkou WDK)
IČ: 62939751
je tento oprávněn zpracovávat moje Osobní údaje
1)
2)
3)
4)

jméno a příjmení
datum narození
adresu místa pobytu
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
klubových výstavách, bonitacích, svodech mladých 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:






Českomoravské kynologické unii, z.s. (dále ČMKU) se sídlem Maškova 3, 18200
Praha 8 – střešní organizace ve vztahu k mezinárodní organizace FCI
příslušným orgánům státní správy a samosprávy
účetní (interní, nebo externí) zpracovávající účetní agendu správce
firmám zajišťujícím výrobu a distribuci klubových tiskovin
poskytovatelům softwarů, správcům serverů a dalším poskytovatelům IT služeb

a to za účelem








vedení evidence členské základny WDK na základě stanov a řádů WDK a s tím
souvisejícími činnostmi
vystavování průkazů původu pro mnou odchované vrhy
evidenci rozhodčího (pokud tuto funkci vykonávám nebo hodlám vykonávat)
evidence účasti na akcích ČMKU a registraci výsledků z těchto akcí
evidence účasti na akcích WDK a registraci výsledků z těchto akcí
zpracování hospodářských výsledků jednotlivých akcí správce, účetnictví a
daňového přiznání správce
zpracování a tisku katalogů klubových výstav WDK, ročenek WDK, výročních
plemenných knih WDK a dalších klubových tiskovin

Jsem informován/a o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních
údajů se nemohu stát členem výše zmíněného spolku.
Stránka 1 z 3

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše
zmíněný spolek) moje
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

fotografie, videa a zvukové záznamy
výsledky z akcí
informace o jedincích v mém majetku
informace o vrzích narozených v mé chovatelské stanici
evidenci plateb členských příspěvků
údaje o kárných opatřeních
aprobaci rozhodčího (pokud tuto činnost vykonávám)
informace o čestném členství
informace o platnosti či zániku členství

Za účelem






vedení chovu plemene
prezentace a informace na webových stránkách spolku
prezentace a informace na sociálních sítích spolku
prezentace v informačních materiálech spolku
marketingu

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
příslušným orgánům státní správy a samosprávy
účetní (interní, nebo externí) zpracovávající účetní agendu WDK
firmám zajišťujícím výrobu a distribuci klubových tiskovin
poskytovatelům softwarů, správcům serverů a dalším poskytovatelům IT služeb

Jsem srozuměn/a 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 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.
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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
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…..………………….…………………..
PODPIS

