
Pekinéz klub, z.s., 
Molákova 14/595, 186 00 Praha 8
řádný člen ČMKU, reg. č. 1039 
 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM a Z
 

PEKINÉZ KLUB, z.s. se sídlem 
jen PK) ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o 
ochraně osobních údajů“),  

zpracovává za účelem evidence a 

 jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, trvalá adresa, doručovací 
adresa, e-mail, telefonní číslo

 vede seznam členů, včetně platnosti či zániku členství 
příspěvků a poplatků

 údaje o kárných opatřeních
 údaje o chovných psech, chovných fenách a odchovaných vrzích. 

zveřejňuje na klubovém webu 
tiskovinách za účelem prezentace a 

 o chovných psech členů
 o chovatelských stanic
 odchovaných vrzích členů
 o zbonitovaných jedincích

uvedené osobní údaje je nutné zpra
účelem naplnění poslání klubu. Popis činnosti PK
údaje budou PK zpracovávány po celou dobu trvání řádného členství (řádné členství 
viz. stanovy PK).  

Zpracování osobních údajů j
členem. Osobní údaje může PK předat třet
(ČMKU), jíž je řádným členem.

S výše uvedeným zpracováním 

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní 
údaje aktuálně pověřeného člena PK (kontakt je uveden na www.pekinez
Správní rada).  

 

Jméno a příjmení: ________________________________________________________________________________

 

datum__________________ místo

Molákova 14/595, 186 00 Praha 8 

www.pekinez-klub.cz 

E ZPRACOVÁNÍM a ZVEŘEJNĚNÍM OSOBNÍCH DAT

PEKINÉZ KLUB, z.s. se sídlem Molákova 14/595, 186 00 Praha 8,, IČ:  66002257
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o 

evidence a naplnění poslání klubu tyto osobní údaje svých členů: 

jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, trvalá adresa, doručovací 
mail, telefonní číslo 

vede seznam členů, včetně platnosti či zániku členství - vede evidenci plateb 
příspěvků a poplatků 
údaje o kárných opatřeních 
údaje o chovných psech, chovných fenách a odchovaných vrzích. 

vém webu www.pekinez-klub.cz, případně v klubových 
prezentace a propagace plemene tyto údaje:  

o chovných psech členů – údaje o psech vč. majitele - jméno, tel., e
chovatelských stanicích členů – jméno, adresa, tel., e-mail, název chov.

odchovaných vrzích členů 
vaných jedincích 

sobní údaje je nutné zpracovat za účelem činnosti Pekinéz klubu, tj. za 
účelem naplnění poslání klubu. Popis činnosti PK je uveden ve Stanovách PK. Tyto 
údaje budou PK zpracovávány po celou dobu trvání řádného členství (řádné členství 

Zpracování osobních údajů je prováděno PK, tj. Správní radou popř. pověřeným 
členem. Osobní údaje může PK předat třetí straně  - Českomoravské kynologické unii 
(ČMKU), jíž je řádným členem. Písemný souhlas se uloží u pověřenéh

S výše uvedeným zpracováním a zveřejněním uděluji svůj výslovný souhlas. 

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní 
údaje aktuálně pověřeného člena PK (kontakt je uveden na www.pekinez

______________________________________________________________________________

místo ________________________  podpis _____________________________

VEŘEJNĚNÍM OSOBNÍCH DAT 

66002257 (dále 
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o 

naplnění poslání klubu tyto osobní údaje svých členů:  

jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, trvalá adresa, doručovací 

de evidenci plateb 

údaje o chovných psech, chovných fenách a odchovaných vrzích.  

klubových 

jméno, tel., e-mail 
mail, název chov. stanice 

covat za účelem činnosti Pekinéz klubu, tj. za 
tanovách PK. Tyto 

údaje budou PK zpracovávány po celou dobu trvání řádného členství (řádné členství 

popř. pověřeným 
Českomoravské kynologické unii 

řeného člena klubu.  

svůj výslovný souhlas.  

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní 
údaje aktuálně pověřeného člena PK (kontakt je uveden na www.pekinez-klub.cz v sekci 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________ 


