PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA KRAJSKÉHO OTEVŘENÉHO ZÁVODU S MOŽNOSTÍ ZADÁNÍ
TITULU CACT a res. CACT
ZKO 048 Štěpánov – 28.9.2021
KATEGORIE - IGP 3
Jméno psovoda, titul : ................................................................................. Datum narození : ..............................
Přesná adresa, vč. PSČ : ................................................................................................................... .
Člen ZKO, klubu : .................................................................. Č. průk. ČKS, MSKS, chov. kl............................
Tel.* : ...................................................................................... e-mail *

: ..................................... …………………..

*povinné

jméno psa a název chovatelské stanice :………………………………………………………………...
Plemeno : .................................................... Pohlaví

....................... Datum narození:………………………….

Číslo zápisu : .................................... Tetování (čip)

:....... ………………………..

Nejvyšší složené zkoušky: …..………………………………………………………………………..
Jméno chovatele psa :.........................................................................................………………………
Majitel psa, pokud jím není psovod :……………………………………………………………………..

členství v ČKS, chovatelském Klubu, nebo Klubu spec. výcviku je nutné doložit
(přiložit fotokopii členské legitimace), s důrazem na průkazné členství v roce konání
soutěže tj.2021 a přiložit k této přihlášce!
K přihlášce prosím připojte fotku Vašeho pejska (minimální velikost 600kB), která bude zveřejněna
v katalogu. Nedodáním přijdete o možnost prezentace Vašeho čtyřnohého parťáka!!

Termín doručení řádně vyplněné přihlášky,včetně přílohy je do 15. 9. 2021 !!!!
Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s dalšími
aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji odesláním
přihlášky souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů Správcem Český kynologický
svaz ZKO Štěpánov - 048, se sídlem Dolní 120/5, 783 13 Štěpánov, IČO: 61986283, www.zko048stepanov.cz, email.: zko048.stepanov@gmail.com (dále jen „Správce“), a to v rozsahu uvedeném v přihlašovacím formuláři.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem marketingovým a
propagačním, včetně informování o akcích a aktivitách Správce, vedení statistiky a evidence.
Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro
zpracování mých osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

Podpis účastníka

