POTVRZENÍ O KRYTÍ FENY

POTVRZENÍ O KRYTÍ FENY

Potvrzuji, že můj chovný pes: ...............................................................................................

Potvrzuji, že můj chovný pes: ...............................................................................................

narozený dne: ................................................. zapsaný v: ............................................

narozený dne: ................................................. zapsaný v: ............................................

plemeno: foxteriér .............................................. .. kryl dne: .................................................

plemeno: foxteriér .............................................. .. kryl dne: .................................................

fenu: ............................................................................... zapsanou v: ..................................

fenu: ............................................................................... zapsanou v: ..................................

majitel feny: .............................................................................................................................

majitel feny: .............................................................................................................................

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM NĚKTERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
1. Uděluji tímto souhlas Klubu chovatelů foxteriérů ČR z.s., aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovával
tyto osobní údaje: - jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail, jméno chovatelské stanice, adresu webu chovatele.
2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem k naplnění poslání KCHF ČR z.s. a
nadřízených předpisů.
3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno KCHF ČR z.s., osobní údaje však pro KCHF ČR z.s. mohou zpracovávat
i tito zpracovatelé: Českomoravská kynologická jednota a Českomoravská kynologická unie.
5. Beru na vědomí, že mám právo: Vzít souhlas kdykoliv zpět. Požadovat po KCHF ČR z.s. informaci, jaké mé osobní
údaje zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon a
nadřízené předpisy umožňují.
Vyžádat si u KCHF ČR z.s. přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. V případě pochybností o
dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na KCHF ČR z.s. nebo na Úřad pro
ochranu osobních údajů
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Majitel chovného psa je povinen vyhotovit toto potvrzení 4x. Dvě odevzdá při krytí
majiteli feny, jedno odešle do 8 dnů na poradce chovu a jedno si ponechá. Majitel
feny si jedno ponechá a druhé potvrzení odešle po narození vrhu spolu s přihláškou
vrhu. Krycí list lze vytisknout i přes klubové internetové stránky po zřízení členského
účtu. Potom toto oznámení nahrazuje krycí list určený pro poradce chovu.
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V ............................................... dne: ................................

V ............................................... dne: ................................

..........................………
podpis majitele feny a adresa

……...........................
podpis majitele psa a adresa

..........................………
podpis majitele feny a adresa

……...........................
podpis majitele psa a adresa

