
 
KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ, Z.S. 

Na Láně 2002, 688 01 Uherský Brod, IČ:70540292, e-mail: klubkraop@seznam.cz -1- 
 

KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ, z.s. 
 

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU CHOVATELŮ 
 
 

Jméno a příjmení:   
   
Datum narození:   
   
Adresa:   
   
   
   
mobil:   
   
e-mail:   
   
členství:   člen   člen - rodinný příslušník 
   
O členství v klubu 
jsem se dozvěděl 
od: 

  

 
Vlastním plemeno: 

  

   
Jméno psa/psů + 
chov. stanice: 

  

   
Chráněný název mé 
chovatelské stanice: 

  

 
 

Zavazuji se dbát stanov a řádů klubu KRaAOP.  
 

 
 

Datum:    Podpis:   
 

Čitelně vyplněnou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení zápisného 300,- Kč + členského 
poplatku  600,- Kč (rodinní příslušníci - zápisné 300,- Kč + členský poplatek 400,- Kč) a Souhlasem 

se zpracováním osobních údajů (viz.strana 2) zašlete poštou na adresu: 
 

 KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ, Z.S., NA LÁNĚ 2002, 688 01 UHERSKÝ BROD 
 

Platbu prosíme poukažte na konto klubu č.  2501459951 / 2010 Variabilní symbol  01 
 



KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ, Z.S. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

v souvislosti s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 – GDPR – 
OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, 

účinné od 25.5.2018, 
 
tímto svobodně vyjadřuji svůj souhlas s evidencí, zpracováním a využitím svých osobních údajů, za 
účelem vedení a správy agendy související s činností a mým členstvím a aktivitami v zapsaném 
spolku KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ (dále jen klub), zastřešeném ČMKU, která je 
členem FCI. 
 
Jedná se o souhlas: 
 
- se zveřejňováním svého jména a příjmení, názvu své chovatelské stanice, v souvislosti s držením 

svého psa/psů a mými aktivitami v rámci klubu, v klubových materiálech, tj. webové stránky, 
sociální sítě, výstavní katalogy, propagační materiály, apod., to vše v tiskové i elektronické 
podobě 

 
- s pořízením a následným zveřejněním podobizny, obrazového snímku, případně obrazového a 

zvukového záznamu své osoby a psa/feny a jejich následnému dalšímu využití za účelem vedení, 
zejména chovatelské, agendy klubu, propagace klubem sdružených plemen, propagace aktivit a 
cílů klubu, apod., v tiskové i elektronické podobě 

 
- s uchováním a využitím údajů o mém bydlišti, datu narození, e-mailové adrese a telefonním 

čísle v neveřejných klubových agendách po dobu mého členství v klubu. Tyto údaje budou 
využity výhradně za účelem evidence a správy klubových agend, evidence členů klubu a ke 
komunikaci mezi vedením klubu a jeho členy. 

 
Jsem si vědom toho, že udělením souhlasu, po nabytí účinnosti výše uvedeného nařízení, zůstane 
mé jméno a příjmení, název mé chovatelské stanice, podobizna, obrazový snímek, případně 
obrazový a zvukový záznam mé osoby, mého psa/psů, i nadále v klubem spravovaných, veřejně 
přístupných webových stránkách a sociálních sítích.  
 
Dále jsem si vědom toho, že svůj udělený souhlas se vším výše uvedeným, můžu vzít kdykoliv zpět, 
a to stejným způsobem jakým k udělení mého souhlasu došlo.  
 
 
Datum   …………………………………………………….………………………. 
 
 
Jméno a příjmení …………………………………………………….………………………. 
 
 
Telefon  …………………………………………………….………………………. 
 
 
Email    …………………………………………………….………………………. 
 
 
Podpis   …………………………………………………….………………………. 


