
ČESKÝ KLUB RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ z.s. 
Český Klub Rhodéských Ridgebacků z.s. (dále jen ČKRR) je spolkem ve smyslu Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb. 

ČKRR sdružuje majitele, chovatele a příznivce plemene Rhodéský Ridgeback. 
Členové jsou povinni dodržovat Bonitační a Zápisní řád ČKRR a Stanovy klubu. 

 

 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ČESKÉHO KLUBU RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ z.s. 

 

Členem ČKRR se může stát: 
 

1. Řádný člen - každý občan ČR, jakož i občané jiných států, s nimiž ČR udržuje diplomatické 
styky, starší 18let (žadatel nemusí vlastnit psa/fenu, žadatel může vlastnit psa/fenu bez PP, 
jestliže bude dodržovat Chovatelský a Zápisní řád /nerozmnožovat zvířata bez PP/) 
2. Rodinné členství – za stejných podmínek jako řádný člen, rodinné členství se vztahuje na dvě 
osoby žijící ve společné domácnosti, splňující podmínky pro řádné členy a jmenovitě uvedené v 
přihlášce. Jako první osoba v přihlášce musí být uvedena osoba, která bude považována za 
řádného člena včetně všech práv, druhá osoba v pořadí může požívat všech výhod člena klubu, 
vyjma nároku na Ročenku a s hlasem pouze poradním. Hlasovací právo má vždy pouze prvně 
uvedený člen, vyjma případu, kdy se nemůže zúčastnit členské schůze, pak toto hlasovací 
právo přechází na druhého z členů. 

 
Členem ČKRR se nemůže stát občan: 

 

a/ který jakýmkoli prokazatelným způsobem porušuje či porušoval zákon na ochranu zvířat 
b/ který prokazatelně porušoval nebo porušuje etické mravy v chovu psů  
c/ který vykupuje psy za účelem dalšího prodeje   
d/ jehož konání, v minulosti či v současnosti, je v rozporu se základním posláním ČKRR 
e/ který byl v minulosti kárně trestán  
f/ který byl trestně stíhán a odsouzen pro závažnou trestnou činnost k odnětí svobody  

 
Žádám o přijetí do ČKRR / o změnu členství: 

 

Druh členství: 
 řádné členství (roční poplatek 500,-Kč)
 rodinné členství (roční poplatek 600,-Kč)
 změna z řádného členství na rodinné (v případě změny v průběhu roku doplatek ve 

výši 100,-Kč, jinak roční poplatek 600,-Kč)
 změna z rodinného členství na řádné (je platná vždy od 1.1. roku následujícího, 

roční poplatek 500,-Kč)
 

* Klubové číslo (doplňte pokud Vám již bylo přiděleno v minulosti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

1. Řádný člen: 
 

Titul, jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresa (ulice, město, PSČ): ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Druhý člen (vyplňujte pouze v případě žádosti o rodinné  členství): 

 
Titul, jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresa (ulice, město, PSČ): ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ČESKÝ KLUB RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ z.s. 
Český Klub Rhodéských Ridgebacků z.s. (dále jen ČKRR) je spolkem ve smyslu Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb. 

ČKRR sdružuje majitele, chovatele a příznivce plemene Rhodéský Ridgeback. 
Členové jsou povinni dodržovat Bonitační a Zápisní řád ČKRR a Stanovy klubu. 

 

 

Úhrada členských poplatků: 

 
Úhradu členský příspěvků provádějte, nejpozději do 15 dní, ve prospěch klubového účtu číslo 
2301662410/2010, až poté, co budete matrikářem klubu k zaplacení vyzváni, tzn. přijmeme Vaši 
přihlášku do ČKRR a bude Vám přiděleno klubové číslo. O přijetí nových členů rozhoduje výbor ČKRR. 
Pro platbu řádného členství uvádějte VS 100 a pro rodinné členství VS 200. 

 

 
Údaje o psovi / psech, které vlastníte: 
 
Jméno psa a CHS: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
Přihlášku zašlete poštou na adresu matrikáře: 
 
Petra Dejdová  
1.Máje 606 
285 04 Uhlířské Janovice 
Tel: +420 724 575 401 

 

Přihlášku je také možné poslat elektronicky na mail: 
prihlasky@ckrr.cz (pouze formát pdf. – scan) 

 
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s klubovými řády (www.ckrr.cz/dokumenty/klubove-rady) a zavazuji se 
je dodržovat. 
 
 

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

                podpis řádný člen 
 
 
 
 

  V ……………………… dne ………………..…                                                             …………………………………………… 
podpis druhý člen (v příp. rodinného čl.) 
 
 

 
 
Dne ............................. PŘIJAT / NEPŘIJAT ZA ČLENA ČKRR 

 
 

razítko a podpis 
 
 
 
 
 

mailto:prihlasky@ckrr.cz


ČESKÝ KLUB RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ z.s. 
Český Klub Rhodéských Ridgebacků z.s. (dále jen ČKRR) je spolkem ve smyslu Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb. 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Já, níže podepsaný 
 
Jméno a příjmení:      …………………………………………………………….…………………………………………….…… 
Datum narození:        ……………………………………………… 
Bydliště:               …………………………………………………………………….…………………………………………. 
Kontaktní údaje (e-mail, telefon):……………………………………………….……………………………………………. 
Webové stránky:       ……………………………………………………………………………….………………………………. 

 
beru tímto na vědomí a výslovně souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů správcem 
–  

Český Klub Rhodéských Ridgebacků, z.s., 
IČ 45249652, se sídlem Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4,  

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka č. 3259  
(dále jen „ČKRR“), 

 
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 
(dále jen Nařízení), a to pro tyto účely (zaškrtněte): 

Pro vnitřní potřebu spolku: 

 k vedení seznamů a evidencí členů pro zajištění běžné činnosti spolku; 

 k vedení evidence chovatelských stanic, krycích psů, bonitovaných jedinců, žádostí o krycí list, 

vystavených krycích listů, přehledu vrhů a inzerce štěňat a slouží především ke zjednodušení 

kontaktování chovatele / majitele / člena; 

 k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací; 

 k uveřejnění na webových stránkách www.ckrr.cz za účelem jednoduššího kontaktování 

chovatele/majitele/člena. 

Pro marketingové a informační účely: 

 vytváření propagačních materiálů spolku obsahující osobní údaje členů (ročenky – výroční 

zprávy, brožury, časopisy); 

 zasílání informací o pořádaných akcích a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné 

činnosti; 

 zveřejnění profilu člena (název mé chovatelské stanice, název psů v mém vlastnictví či 

spoluvlastnictví) na webových stránkách spolku, na sociálních sítích (např. Facebook, 

Instagram, Twitter apod.) a v propagačních materiálech spolku.  

Pro předávání osobních údajů pro zajištění činnosti spolku: 

 Českomoravská kynologická unie, z.s., IČ 697 81 621, se sídlem Maškova 1646/3, Praha 8, PSČ 

182 00; 

 Českomoravská kynologická jednota, z.s., IČ 613 89 374, se sídlem Lešanská 1176/2a, Praha 

4, PSČ 141 00. 

 
 
 

http://www.ckrr.cz/
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Český Klub Rhodéských Ridgebacků z.s. (dále jen ČKRR) je spolkem ve smyslu Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb. 
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Dále souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce také moje:  
 

Fotografie Název mé chovatelské stanice 

Zvukové záznamy Informace o narozených vrzích v mé CHS 

Výsledky kynologických akci Název psů a informace o nich v mém vlastnictví či 
spoluvlastnictví 

 
a to pro tyto účely: 

 Vytváření propagačních materiálů spolku obsahující osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, 

brožury, časopisy). 

 Zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku, na sociálních sítích (např. Facebook, 

Instagram, Twitter apod.) a v propagačních materiálech spolku. 

 
 

Zpracování osobních údajů zajišťuje správce sám anebo prostřednictvím zpracovatele, se kterým je 
uzavřena písemná smlouva.  
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovány po dobu mého členství v ČKRR a po dobu vyplývající 
z obecně platných právních předpisů, např. Zákon o dani z příjmu.  
 
Beru na vědomí, že mám právo: 

- vzít tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, 

- požadovat po ČKRR informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, 

- požadovat po ČKRR vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u ČKRR přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po ČKRR výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje. 

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. 
To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem. 

 

Pro identifikaci osoby poskytující souhlas doplňte: 
 
 
Příjmení a jméno:  …………………………………………………………….. 
 
Datum narození: …………………………………………………………….. 
 
 
 
V ………………………..………. dne ……………………….…… 

……….………..………………………. 
                                                                                                                                          Podpis řádného člena klubu 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Já, níže podepsaný 
 
Jméno a příjmení:      …………………………………………………………….…………………………………………….…… 
Datum narození:        ……………………………………………… 
Bydliště:                      ………..………………………………………………………….……………………….…………………. 
Kontaktní údaje (e-mail, telefon):       ……………………………………………….……………………………………… 
Webové stránky:       ………….………………………………………………………………….………………………………… 

 
beru tímto na vědomí a výslovně souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů správcem 
–  

Český Klub Rhodéských Ridgebacků, z.s., 
IČ 45249652, se sídlem Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4,  

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka č. 3259  
(dále jen „ČKRR“), 

 
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 
(dále jen Nařízení), a to pro tyto účely (zaškrtněte): 

Pro vnitřní potřebu spolku: 

 k vedení seznamů a evidencí členů pro zajištění běžné činnosti spolku; 

 k vedení evidence chovatelských stanic, krycích psů, bonitovaných jedinců, žádostí o krycí list, 

vystavených krycích listů, přehledu vrhů a inzerce štěňat a slouží především ke zjednodušení 

kontaktování chovatele / majitele / člena; 

 k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací; 

 k uveřejnění na webových stránkách www.ckrr.cz za účelem jednoduššího kontaktování 

chovatele/majitele/člena. 

Pro marketingové a informační účely: 

 vytváření propagačních materiálů spolku obsahující osobní údaje členů (ročenky – výroční 

zprávy, brožury, časopisy); 

 zasílání informací o pořádaných akcích a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné 

činnosti; 

 zveřejnění profilu člena (název mé chovatelské stanice, název psů v mém vlastnictví či 

spoluvlastnictví) na webových stránkách spolku, na sociálních sítích (např. Facebook, 

Instagram, Twitter apod.) a v propagačních materiálech spolku.  

Pro předávání osobních údajů pro zajištění činnosti spolku: 

 Českomoravská kynologická unie, z.s., IČ 697 81 621, se sídlem Maškova 1646/3, Praha 8, PSČ 

182 00; 

 Českomoravská kynologická jednota, z.s., IČ 613 89 374, se sídlem Lešanská 1176/2a, Praha 

4, PSČ 141 00. 

 
 
 

http://www.ckrr.cz/
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Členové jsou povinni dodržovat Bonitační a Zápisní řád ČKRR a Stanovy klubu. 

 

 
 
 
Dále souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce také moje:  
 

Fotografie Název mé chovatelské stanice 

Zvukové záznamy Informace o narozených vrzích v mé CHS 

Výsledky kynologických akci Název psů a informace o nich v mém vlastnictví či 
spoluvlastnictví 

 
a to pro tyto účely: 

 Vytváření propagačních materiálů spolku obsahující osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, 

brožury, časopisy). 

 Zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku, na sociálních sítích (např. Facebook, 

Instagram, Twitter apod.) a v propagačních materiálech spolku. 

 
 

Zpracování osobních údajů zajišťuje správce sám anebo prostřednictvím zpracovatele, se kterým je 
uzavřena písemná smlouva.  
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovány po dobu mého členství v ČKRR a po dobu vyplývající 
z obecně platných právních předpisů, např. Zákon o dani z příjmu.  
 
Beru na vědomí, že mám právo: 

- vzít tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, 

- požadovat po ČKRR informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, 

- požadovat po ČKRR vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u ČKRR přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po ČKRR výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje. 

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. 
To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem. 

 

Pro identifikaci osoby poskytující souhlas doplňte: 
 
 
Příjmení a jméno:  …………………………………………………………….. 
 
Datum narození: …………………………………………………………….. 
 
 
 
V ………………………..………. dne ……………………….…… 

……….………..………………………. 
                                                                                                                                          Podpis II. člena klubu 

                                                                                                                                                                                               (v případě rodinného členství) 

 


