
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 

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  

Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR z.s. (KCHL),   

dále jen Správce 

 

 

je Správce oprávněn zpracovávat moje osobní údaje 

 

1.  jméno a příjmení 

2.  datum narození 

3.  adresu 

4.  u cizince, kde se převážně zdržuje a státní občanství 

5.  telefon 

6.  e-mailovou adresu 

7.  adresu webových stránek 

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím 

souvisejícími činnostmi (např. chov, výstavy, soutěže atd.) 

 

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  mého členství v KCHL, údaje o mém psovi pak po celou dobu existence 

a činnosti KCHL, i když ukončím své členství v KCHL. 

 

Beru na vědomí, ze Správce předává některé osobní údaje těmto zpracovatelům: 

 

ČMKU, ČMKJ, tiskárně pro tisk a rozesílání Zpravodaje, IULH, organizátorům výstav, 

poskytovatelům ubytovacích služeb na klubových srazech, orgánům státní správy aj. 

 

a to za účelem řádného zabezpečení funkce a činnosti KCHL. 

 

 

 

 

Jsem informován/a o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních 

údajů budou moje práva vyplývající z členství v KCHL omezena v souladu s platnou 

legislativou . 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst.1 písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný 

klub) moje 

 

1.  jméno a příjmení 

2.  datum narození 

3.  adresu 

4.  u cizince, kde se převážně zdržuje a státní občanství 

5.  telefon 

6.  e-mailovou adresu 

7.  adresu webových stránek 

8.  fotografie a videa 

9.  výsledky svodů, bonitací, rebonitací , výsledky výstav, výsledky DKK, DLK, DNA, LPN, 

LEMP a další zdravotní údaj psa ve vlastnictví daného člena 

 

za účelem 

 

vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi 

vedení chovatelské evidence a plemenitby 

prezentace na webu 

prezentace na sociálních sítích 

prezentace v klubovém Zpravodaji 

propagace činnosti KCHL 

 

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po dobu  mého členství 

v KCHL, údaje o mém psovi/psech po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i potom, kdy 

přestanu být členem KCHL). 

 

Souhlasím, aby Správce předal osobní údaje těmto zpracovatelům: 

 

ČMKU, ČMKJ, tiskárně pro tisk a rozesílání Zpravodaje, IULH, organizátorům výstav, 

poskytovatelům ubytovacích služeb na klubových srazech, orgánům státní správy aj. 

 

Jsem srozuměn/na se svým právem: 

 

vyžádat si informace s svých osobních údajích dle legislativy Nařízení  

požadovat jejich opravu  

na výmaz svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle 

legislativy Nařízení  – nevztahuje se na chovatelskou evidenci 

na omezení zpracování osobních údajů  

na přenositelnost údajů v případech stanovených v Nařízení 

odvolat tento souhlas podle Nařízení 

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a 

souhlasím s ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem. 

 

V ………….dne …… ……………………………………………………………………… 

    jméno a příjmení                                                  podpis                                                             


