
         SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ 

E-mail: chov@slovensky-cuvac.biz , www:   www.slovensky-cuvac.biz 
 

Přihláška na bonitaci 

Povinně zaškrtnout:  Člen  Nečlen 

 

Místo konání a datum:__________________________________________________________________________ 

 

Pohlaví : pes  fena 

 

Jméno a Chovatelská stanice: ____________________________________________________________________ 

 

Datum narození: ______________________________________________________________________________ 

 

Č. zápisu a zkratka plemenné knihy:_______________________________________________________________ 

 

U importu č. zápisu a zkratka plemenné knihy země původu:___________________________________________ 

 

RTG DKK: __________________________________________________________________________________ 

 

Otec: _________________________________________č. zápisu: ______________________________________ 

 

Matka: ________________________________________č. zápisu:_______________________________________ 

 

Chovatel (jméno, adresa):________________________________________________________________________ 

 

Majitel (jméno, adresa):_________________________________________________________________________ 

 

e-mail: ________________________________________tel. číslo:_______________________________________ 

 

Souhlas nečlena: Já, níže podepsaný souhlasím se zveřejněním jména a adresy majitele + fotografií psa na webových 

stránkách Spolku chovatelů slovenských čuvačů v případě úspěšného bonitování (viz podrobně Souhlas se zpracováním 

osobních údajů níže): 

 ano  ne 

 

 

Datum: ___________________________Jméno a podpis: ____________________________________________ 

 

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, 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. Výslovný souhlas uděluji též ke 

zveřejnění svých osobních údajů v Databázi plemene slovenský čuvač https://db.slovensky-cuvac.cz/, a to v případě zveřejnění 

profilu zvířete v mém vlastnictví v této databázi. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na 

adresu chov@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, popř. fotografie. 

 

 

Datum: ___________________________ Jméno a podpis: _______________________________________  
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OBECNÉ INFORMACE K BONITACI: 

 

Spolek upozorňuje majitele psa/feny, že za případné škody způsobené psem/fenou na bonitaci zodpovídá pouze 

majitel!!!!!!!!!! 

 

POPLATKY 

 

Poplatek za bonitaci:   člen: ZDARMA / nečlen: 600,--Kč. 

 

Poplatek za bonitaci uhraďte na účet Spolku chovatelů Slovenských čuvačů, Mostecká 129, 435 22 Braňany, 

vedený u FIO BANKY, č.ú. 2500055111/2010, pod variabilním symbolem: číslo zápisu psa/feny z průkazu 

původu, specifický symbol: 011. 

 

V případě neúčasti na bonitaci bez předchozí řádné omluvy, která není způsobena zásahem vyšší moci, se 

uhrazený bonitační poplatek nevrací.  

 

V případě omluvené neúčasti na bonitaci se považují přihláška i zaplacený bonitační poplatek za řádně přijaty. 

Přihláška i zaplacený bonitační poplatek v tomto případě budou použity při následné bonitaci, a to v termínu, který 

si Spolek se zájemcem o bonitaci předem upřesní. V případě nezájmu ze strany Příjemce o další termín bonitace, 

může Příjemce písemně požádat Spolek o zrušení přihlášky k bonitaci a vrácení bonitačního poplatku. 

 

PŘIHLÁŠKA 

 

Vyplněnou přihlášku na bonitaci je nutné zaslat na emailovou adresu: chov@slovensky-cuvac.biz, a to spolu s: 

(a) oboustrannou kopií průkazu původu,  

(b) výsledkem rentgenu kyčlí,  

(c) dokladem o zaplacení poplatku za bonitace, a to pouze u nečlenů. 

 

Uzávěrka je 14 dní před dnem konání bonitace. 
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