
    SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ 

S O U H L A S  S E  Č L E N S T V Í M  

N E Z L E T I L É H O 1 

 

Já, níže podepsaný 

 

Jméno a příjmení: .......................................................................................................................................  

 

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

 

Adresa včetně PSČ: ....................................................................................................................................  

 

Telefon: ........................................................ E-mail:..................................................................................  

 

jako zákonný zástupce nezletilé /ho syna/dcery 2 

 
Jméno a příjmení: .......................................................................................................................................  

 

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

 

s o u h l a s í m  

 

s tím, aby se stal/a členem Spolku chovatelů slovenských čuvačů. 
 

V …………………………dne ………………………. 
 

 

............................................................... 

podpis zákonného zástupce nezletilého 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
1. Spolek chovatelů slovenských čuvačů, se sídlem Mostecká 129, Braňany, PSČ 435 22, zapsaný ve spolkovém rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle L, vložce 12481 (dále jen „Spolek“) zpracovává následující osobní 

údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon, popř. data narození, číslo občanského průkazu/pasu, a to pro potřeby své 

činnosti a v souvislosti se správou internetových stránek https://www.slovensky-cuvac.biz/, https://db.slovensky-cuvac.cz/ a 

https://www.slovensky-cuvac.cz/. 

 

2. Se zpracováním osobních údajů uvedených v bodě 1 shora uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, 

a to například zasláním e-mailu na adresu vybor@slovensky-cuvac.biz nebo dopisu na adresu Spolku. Stejně tak máte právo 

požadovat po Spolku informace, jaké Vaše osobní údaje Spolek zpracovává, požadovat vysvětlení týkající se zpracování 

osobních údajů a jeho účelu, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz 

těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit 

se na Spolek nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 

3. Byl/a jsem seznámen/a s podrobnými „Informacemi o zpracování osobních údajů ve Spolku chovatelů slovenských 

čuvačů a zásadách jejich ochrany“, které jsou zveřejněny na spolkových stránkách http://www.slovensky-cuvac.biz, a tyto 

beru tímto na vědomí. 

 

4. Tímto uděluji svůj výslovný souhlas Spolku, aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů a souvisejících právních předpisů, zpracovával mnou sdělené osobní údaje: jméno a příjmení, 

adresa, e-mail, telefon, číslo občanského průkazu / pasu, popř. fotografie. 

 

 

Datum: __________________________ Jméno a podpis: _______________________________________ 

 
1 Tento souhlas se uděluje za nezletilého do věku 18 let jeho zákonný zástupce  
2 nehodící se škrtněte 

https://www.slovensky-cuvac.biz/
https://db.slovensky-cuvac.cz/
https://www.slovensky-cuvac.cz/
mailto:vybor@slovensky-cuvac.biz
https://maps.google.com/?q=cz+,+Vojt%C4%9B%C5%A1sk%C3%A1+196/18,+110+00+Praha+1&entry=gmail&source=g
http://www.slovensky-cuvac.biz/


 

Adresa pro zasílání přihlášek do Spolku nebo tohoto souhlasu : 

Romana Rendlová  

Bratronice 156  

273 63 Bratronice 


