PŘIHLÁŠKA DO BEAGLE CLUBU ČR
Czech Beagle Club Membership form

Jméno / Name:
…………………………………………………………………………………………………......
Příjmení / Surname:
………………………………………………………………………………………………………
číslo mobilního telefonu / cell phone number:………………………………(používejte prosím jako
variabilní symbol při platbě členského příspěvku / please use as a variable symbol for membership fee
payments

Adresa bydliště / Address:
Ulice / Street:
………………………………………………………………………………………………………
Město / Town:
…………………………………………………………………………………………………
PSČ / Postal code:

……………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………
Telefon / Phone number: ……………………………
Uveďte prosím jméno svého bígla/bíglů, včetně názvu chovatelské stanice tak, jak je uvedeno v
Průkazu původu, případně uveďte „pes/fena bez PP“. Please submit the name of your Beagle,
your affix/prefix, or simply Beagle with no pedigree.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Vyplněnou přihlášku pošlete, prosím, v originále na adresu jednatele klubu:
Please send the filled in form to the address of the club’s secretary:

jednatel.beagleclub@gmail.com

Výše poplatků/ The entry fee:
Členský příspěvek: 400 Kč / 35 EUR
K platbě můžete využít náš QR kód:

Nebo platbu zasílejte na účet: 2701386507/2010
Variabilní symbol
:
číslo mobilní telefonutak, jak jstevyplnili výše

Specifický symbol: 2

Foreign payments
account number: 2701386507
IBAN: CZ0820100000002701386507
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Více informací najdete na stránkách klubu / For detailed information visit: www.beagleclub.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto
formuláři správcem Beagle Club České republiky, z.s.,se sídlem Doškův mlýn 118, 74762 Mokré
Lazce, IČ: 476 08 048 pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v
tomto formuláři, a to po celou dobu 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.
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto
formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely evidence členů, chovných jedinců,
chovatelských stanic, výsledků výstav, soutěží a zkoušek.
Prohlášení správce
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.
Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se
správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení
pracovního poměru nebo prací.
Vyplněním a odesláním (elektronicky, či prostřednictvím držitele poštovní licence) souhlasím se
shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem
a zároveň souhlasím s uveřejněním uvedených informací na webových stránkách a v
ročence/zpravodaji Beagle Clubu ČR.

Datum: ………………….………………….
Podpis:
……………………………………………………………………….

