
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. 

 

 
 

 
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/


ČESKÝ KLUB RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ z.s. 
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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 

 
 


