
PŘIHLÁŠKA k členství 

Klubu Tibetské dogy ČR, z.s. 

 

JMÉNO : ………………………………………………………………..      DATUM NAROZENÍ: ………………………….. 

BYDLIŠTĚ: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEFON: …………………………………………………….      E-MAIL: ………………………………………………………. 

REGISTROVANÁ CHOV. STANICE: ……………………………………………………      reg. číslo: ………………… 

WEBOVÁ ADRESA CHOVATELSKÉ STANICE: …………………………………………………………………………… 

 

VLASTNÍM TYTO PSY/FENY PLEMENE TIBETSKÁ DOGA: 

JMÉNO PSA/FENY: ………………………………………..      CHOV. STANICE: ………………………………………… 

JMÉNO PSA/FENY: ………………………………………..      CHOV. STANICE: ………………………………………… 

JMÉNO PSA/FENY: ………………………………………..      CHOV. STANICE: ………………………………………… 

Přikládám kopie rodokmenů … 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Uděluji tímto souhlas Klubu tibetské dogy ČR, z.s. (dále jen Klub), se sídlem Na Štěpnici 115, Horní Bučice, 285 
71 Vrdy, IČ: 60447729, vedeném ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce 6091 
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o 
ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní 
číslo, fotografie, jméno psa včetně chovné stanice, jež je ve vlastnictví osoby udělující souhlas se zpracováním 
osobních údajů 
 

Jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mail budou zpracovány pouze za účelem registrace jako 
člena Klubu. Tyto údaje budou Správcem spravovány po dobu členství v Klubu. Zánikem členství v Klubu končí 
s okamžitou platností možnost zpracování osobních údajů Správcem. Osobní údaje budou po ukončení členství 
uchovány pouze za účelem archivace a Správce se zavazuje, že po celou dobu jejich držení ve své databázi je 
neposkytne třetí straně k jakémukoli dalšímu zpracování.  
 

Jméno a příjmení člena Klubu, jméno psa včetně chovné stanice, jež je v jeho vlastnictví, budou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách Klubu, v propagačních materiálech zachycujících jeho činnost (zpravodaj, 
výstavní katalog, diplomy a další materiály k tomuto účelu určené) a FB stránce Tibetská doga KTD.  
 

Fotografie pořízené za účelem zdokumentování akcí pořádaných klubem (klubové výstavy, společná setkání a 
jiné) budou uvedeny na oficiálních webových stránkách Klubu, v jeho propagačních materiálech a FB stránce 
Tibetská doga KTD. 
 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. 
 

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje sdružení uvedené na 
oficiálních webových stránkách Klubu. 
 

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji souhlas. 
 
V……………………………………………dne……………………        PODPIS: ……………………………………………….. 
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na níže uvedený e-mail nebo uvedenou adresu a obratem obdržíte 
pokyny k zaplacení členského příspěvku: 
Ing. Ladislav Lučaník, Na Štěpnici 115, Horní Bučice, 285 71 Vrdy; e-mail: ktd@email.cz;  tel: 602 413 828 ;  

mailto:ktd@email.cz

