ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA
do Klubu chovatelů foxteriérů ČR , z.s.
Žádám o přijetí za člena a prohlašuji, že budu zachovávat všechna ustanovení
organizačního řádu i všechna usnesení orgánů klubu.
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………….
Narozen/a dne: ……………………………

v: …………………………………………………………………….

Povolání: ……………………………………..

národnost: ……………………………………………………..

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………..
PSČ: ………………………

Okres: ……………………………………

E-mail: ………………………………………………………

Kraj: …………………………………

Mobil.....................................................

Jsem držitelem plemene FXH – FXD *

od roku: ……………..........

Jsem chovatelem plemene FXH – FXD *

od roku: ……………………..

Mám chráněný název chovatelské stanice: ....................................................................
Jsem členem dalších chovatelských klubů: ………………………………………………………………….
Jsem – nejsem * členem ČMMJ, registrován u OMS:………………………………………….........
V: ………………………………………………….…………..

dne: …...................................................

podpis žadatele: ...............................................
UPOZORNĚNÍ: Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU ) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (dále jen GDPR) je nezbytné, aby zájemce o členství v klubu udělil klubu jako správci osobních
údajů svůj souhlas s tím, aby za účelem klubové evidence klub zpracovával nejnutnější osobní údaje týkající se
jeho osoby, aby mohli evidovat jméno a adresu člena, eventuálně emailovou adresu či telefonní kontakt v
seznamu členů klubu. Tato evidence je nezbytná pro udržování kontaktu mezi členy a vedením klubu, ať už na
základě elektronické korespondence, či možnosti zasílání kl. tiskovin. Osobní údaje, které má takto klub k
dispozici, jsou řádně zabezpečené a nejsou bez výslovného souhlasu Subjektu údajů nikde volně přístupné.
Jako Subjekt osobních údajů má fyzická osoba právo svůj souhlas kdykoli odvolat a členství v klubu zrušit,
protože členství v klubu je dobrovolné. Odvoláním předchozího souhlasu však není dotčena zákonnost
zpracování osobních údajů vycházejících z předchozího uděleného souhlasu.

*nehodící škrtněte

Přihlášku zašlete na adresu matrikáře klubu:
Eva Letáčková, Nám. F. Křižíka 2881/3, Tábor 390 01, mobil: 737 639 153,
email: eletackova@seznam.cz
PLATBA:
Členství v klubu zaplaťte složenkou nebo bankovním převodem na číslo účtu:
701583309/0800, variabilní symbol 97 a to v celkové výši 400,- Kč (příspěvek 300,+ zápisné 100,-)
Kopii ústřižku nebo bankovního výpisu zašlete SPOLU s přihláškou na adresu
matrikáře klubu.
Pro následující rok vždy v ZÁŘÍ zaplatíte 300 Kč na stejný účet, ale s variabilním
symbolem 95.
Přihláška došla dne: ……………………………………………………………..
Platba provedena dne: …………………………………………………………
Doklad o zaplacení: ……………………………………………………………..
Legitimace odeslána dne: …………………………………………………….

Za člena schválen dne: …………………………………………………………
Podpis: ………………………………………………………………………………….

