Přihláška do Spolku Moravskoslezský dobrman klub (MSDK)
Přihlašuji se za člena Spolku MSDK a souhlasím s jeho posláním, budu podporovat předmět jeho činnosti,
dodržovat platný Zákon na ochranu zvířat, a ve své zájmové činnosti jako člen MSDK budu plnit i interní normy
a usnesení členských schůzí a orgánů klubu.

Uděluji tímto souhlas Spolku MSDK, jakožto správci osobních údajů, se zpracováním níže uvedených
osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů - GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tyto údaje budou správcem
zpracovávány po dobu členství ve spolku MSDK. Souhlas je možno kdykoliv vzít zpět. Osobní údaje
mohou pro správce zpracovávat i jiné osoby, např. pořadatelé soutěží a výstav, nadřízené kynologické
orgány, popř. další. Subjekt souhlasí se zveřejňováním osobních údajů pro účely prezentace výsledků
akcí, výstav, a sportovních výkonů v médiích. Subjekt osobních údajů má dále právo na přenositelnost
osobních údajů, právo požadovat po správci informaci o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, žádat
si kopii těchto údajů, vyžádat si přístup k údajům, tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování, požadovat výmaz těchto osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
.
Jméno a příjmení:
Adresa:

PSČ :

Státní příslušnost:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Člen kynologického klubu v:
Mám psa / fenu - jméno a chovatelská stanice:
1.
2.
3.
4.
Datum:

Podpis:

Tuto přihlášku, prosím, zašlete poštou na adresu jednatele MSDK nebo skenovanou
emailem, včetně potvrzení o zaplacení poplatku ve výši 1000 Kč. Poplatek zahrnuje členský
příspěvek ve výši 600 Kč a zápisné do MSDK 400 Kč.
Bedřich Citora, 744 01 Trojanovice 188,
Email: bedrich.citora@semag.cz
Č.Ú: 196160865/0300 se zprávou pro příjemce – „Členství MSDK“

