Evidenční list člena DKČR

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………
Datum narození ………………………………………………………………………………
Adresa bydliště ………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………….
Telefon 1 ………………………………….
E-mail

………………………………….

Telefon 2 ……………………………….....
www

………………………................

Název chovatelské stanice …………………………………………….............................
Člen ZKO - ANO / NE - v místě ……………………………………………………………
Vlastním tyto jedince
Jméno a chovatelská stanice

Pohlaví

Datum narození

Číslo zápisu

V DKČR bych mohl(a) vypomoci v této oblasti
Př. právní poradna, překladatelství, tlumočení, doprava, účetnictví
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Dne…………………

Podpis člena……………………………………..

Prosíme stávající členy o průběžnou aktualizaci svých osobních dat.
□ Vyplněné evidenční listy zasílejte na adresu jednatele nebo emailem.
□ Adresa : JUDr. Zdenka Pokorná, Fráni Šrámka 1918/36, 150 00 Praha 5
Email: jednatel.dkcr@seznam.cz
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Písemné prohlášení
Vyplnění níže uvedeného prohlášení jsme povinni od Vás vyžadovat na základě
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jehož uplatnění v praxi se
bezprostředně týká veškerých občanských sdružení v tělovýchově a sportu. Uvádění
výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro získávání dotací od ČKS a MŠMT.
Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely evidence
členů občanského sdružení a dále v souvislosti s členstvím občanského sdružení
v dalších organizacích a poskytování těchto informací v souvislosti s žádostmi o
dotace a příspěvky.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů
obsažených v tomto formuláři správcem Dobrman klub ČR o.s., IČ: 43500412, se
sídlem Lesní 224, 252 06 Petrov-Chlomek, p. Davle pro účel zde stanovený. Tento
souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5
(pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a
21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje
jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž
byly shromážděny. Členové výboru správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích, a to i po skončení funkčního období.
Já níže podepsaný souhlasím s tím, aby v evidenci DKČR a ČKS bylo uvedeno mé
jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště.

V ………………………………………….......... dne ……………………….. …………….
podpis člena.. ………………..……………………

Prosíme stávající členy o průběžnou aktualizaci svých osobních dat.
□ Vyplněné evidenční listy zasílejte na adresu jednatele nebo emailem.
□ Adresa : JUDr. Zdenka Pokorná, Fráni Šrámka 1918/36, 150 00 Praha 5
Email: jednatel.dkcr@seznam.cz
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