Přihláška do Základní kynologické organizace (ZKO) ČKS

Evidenční číslo ZKO: 356
Název ZKO: Plzeň – Doubravka

Příjmení:
Jméno:
Adresa:

PSČ:

Datum narození:

Číslo průkazky člena ČKS:

Telefon:

E-mail:

Součástí této přihlášky je i dokument „Informace pro členy ČKS o zpracování osobních údajů“, ve
kterém je vysvětlen způsob zpracování osobních údaj členů ČKS, dle nařízení EU 2016/679.

Podpis žadatele: …………………………………………………

U nezletilých osob do 18 let jejich věku též jméno a podpis zákonného zástupce

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………………….

PRAVIDLA CHOVÁNÍ ČLENA KYNOLOGICKÉHO KLUBU PLZEŇ – DOUBRAVKA
1. Na cvičiště má přístup pouze člen Kynologického klubu Plzeň – Doubravka (dále jen ČKK) a
rodinní příslušníci v jeho doprovodu (výjimku tvoří akce pořádané kynologickým klubem)
v době od 6:00 do 20:00.
Na cvičiště nemá přístup pes, který nemá provedené povinné očkování. Současně nemá na
cvičiště přístup pes, který není v držení ČKK (výjimku povoluje hlavní výcvikář).
2. V objektu cvičiště a mimo něj do vzdálenosti 100 m musí mít psovod svého psa vždy na
vodítku. Při hromadném výcviku může instruktor pro pohyb psa mimo objekt i na
vzdálenost větší než 100 m stanovit jiný režim.
3. Pes, jenž je starší 6 měsíců, musí být kromě času, kdy provádí výcvik, umístěn vždy
v odkládacích boxech. Při výcviku agility budou necvičící psi uvázáni k úvazovému kolíku. Je
zakázáno uvazovat psy mimo vyhrazené prostory – zejména k překážkám, dílně,
klubovně, lavicím, tújím, stromkům apod.
4. Každý ČKK je povinen v prostorách cvičiště zachovávat pořádek, zejména však
 uklidit trus po svém psovi na určené místo – kontejner
 uklidit znečištění odkládacího boxu
 dveře od odkládacího boxu vždy zavírat a to i v případě, kdy v něm není umístěn pes
 po ukončení výcviku na překážkách vrátit odebraná prkna zpět do konstrukce
překážky
 nepoškozovat majetek Kynologického klubu
 za účelem údržby zařízení klubu odpracovat 30 brigádnických hodin ročně
5. Pokud ČKK nemá pronajatý kotec, nesmí vstupovat do ohrazeného prostoru před těmito
kotci.
6. Každý ČKK zodpovídá za škody, které způsobil on či jeho pes.
7. Výcvik na cvičišti je povolen pouze pro ČKK a to v době
letního času do 20:00
zimního času do 19:00
Výjimku může povolit hlavní výcvikář
8. Psovod, který se nedostaví do doby zahájení pravidelného hromadného výcviku na cvičiště,
může být instruktorem ten den z tohoto výcviku vyloučen.
9. Psovod je povinen hlásit před zahájením pravidelného výcviku hárání své feny a řídit se
pokyny instruktora.
10. Porušení výše uvedených zásad může mít za následek zákaz vstupu na cvičiště. O zákazu
vstupu ČKK na cvičiště bezprostředně rozhoduje předseda, jednatel nebo hlavní výcvikář
Kynologického klubu, dobu zákazu stanoví výbor Kynologického klubu Plzeň – Doubravka.

V Plzni dne 1.1.2006
Za výbor KK Plzeň – Doubravka
Předseda Petra Vodrážková v. r.
Podpis žadatele: …………………………………………………

U nezletilých osob do 18 let jejich věku též jméno a podpis zákonného zástupce

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………………….

INFORMACE PRO ČLENY ČKS O ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)
Český kynologický svaz (ČKS) získává a zpracovává osobní údaje členů ČKS jen v nezbytném
rozsahu k zajištění možnosti realizace práv a povinností členů ČKS, k zajištění realizace účelu ČKS a
za účelem naplnění povinností z přijatých závazků.
Správcem osobních údajů je Český kynologický svaz, z. s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00
Praha 7, IČO: 00550019, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
spisovou značkou L 836.
Český kynologický svaz (ČKS) zpracovává tyto osobní údaje svých členů
1. jméno a příjmení,
2. datum narození,
3. adresu místa pobytu,
4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím
souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou
je člen ČKS jako správcem evidován.
Na základě oprávněného zájmu ČKS jako správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence
členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode
dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.
ČKS jako správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• Českému kynologickému svazu, z.s.,
• příslušné Krajské organizaci (KO) ČKS a jejímu orgánu (Krajský výbor)
• Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 511 / 3, Praha 7
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem
• vedení evidence členské základny ČKS na základě směrnic ČKS a s tím souvisejícími činnostmi,
• identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)
• žádosti o dotace na základě §6b zákona o podpoře sportu.
Ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným ČKS má člen ČKS právo požadovat:
a.
přístup k osobním údajům (čl. 16 GDPR)
b.
opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů (čl. 16 GDPR)
c.
výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR), což znamená vystoupit z ČKS
d.
omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
e.
přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
f.
vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)
g.
právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR).

Lhůta k vyřízení žádosti člena ČKS je jeden měsíc od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných
případech prodloužit o další měsíc. O prodloužení lhůty musí být člen ČKS informován.
Dotazy ke zpracování osobních údajů může subjekt údajů podávat na adresu: Český kynologický svaz,
z.s., U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, mail: info@kynologie.cz
Zjistí-li člen ČKS, že ČKS zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu se
svými povinnostmi, můžete požádat ČKS o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takového stavu.
Může také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID
datové schránky qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz.

Jaroslav Šmolík
předseda Českého kynologického svazu

