
PŘIHLÁŠKA 
na XII. samostatnou klubovou výstavu KNKř 

KLÁŠTEREC NAD OH ŘÍ (Lázeňský park Evženie)  -  5.6.2021 

plemeno:  n ě m e c k ý    k ř e p e l á k   

pohlaví:*  p e s - f e n a 

třída: *    štěňat - dorostu - mladých – mezitřída – otevřená – pracovní – vítězů – veteránů 

* nehodící se škrtněte 

jméno psa a chovatelské stanice:_________________________________________________________ 

datum vrhu:_________________________ barva srsti:______________________________________ 

číslo zápisu: ________________________ tetovací číslo (čip):_________________________________ 

otec: ________________________________________________________________________________ 

matka: ______________________________________________________________________________ 

chovatel: ____________________________________________________________________________ 

majitel: _____________________________________________________________________________ 

adresa majitele, včetně PSČ: ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

kontaktní e-mail (telefon) : _____________________________________________________________ 

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, že mi jsou známa všechna ustanovení propozic, 
Výstavního řádu ČMKU a Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení 
exteriérů psů ČMKU, schválený ÚKOZ dne 3. 4. 2007 pod čj. 11718/2007-10001, a že se mu podrobuji a 
budu se jím v průběhu výstavy řídit.  

Souhlasím se zveřejněním své adresy, posudku a příp. fotografie ve výstavním katalogu, zpravodaji 
KNK ř a na klubových www stránkách.  
 
 
V:__________________ dne:_________________ Podpis:__________________________ 

 
 

 



 
VYPLŇUJTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM ČI NA STROJI. ZA NEPŘESNOSTI VZNIKLÉ 
NEČITELNOSTÍ PŘIHLÁŠKY NENESE REDAKCE KATALOGU ZODPOVĚDNOST. 

NEZAPOMEŇTE PŘILOŽIT POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ VÝSTAVNÍHO POPLATKU A 
OBOUSTRANNOU FOTOKOPII PP (povinné přílohy dle Výstavního řádu ČMKU), p řípadně 
pracovní certifikát či doklad o získání titulu opravňující zařazení do třídy pracovní či třídy 
vítězů! 

 
 
Přihlášku zašlete nejpozději do 21. května 2021  

doporučeně na adresu: Dana Hájková, Mlýnec 16, 339 01 Klatovy  
nebo elektronicky na e-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz 

 
 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM NĚKTERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 

1. Uděluji tímto souhlas Klub německého křepeláka z.s. IČ: 01880969, se sídlem Kotopeky 3, 268 01 
Hořovice, zapsanému Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka č. 3593 (dále jen „KNkř.“), aby ve 
smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: - jméno, příjmení, adresu, telefon, 
e-mail, chovatelská stanice, adresa webu majitele psa, feny.  

2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem k naplnění poslání KNkř. a 
nadřízených předpisů. 

 3. Jméno psa, chovatelská stanice, jméno a příjmení majitele psa, adresa, telefon, e-mail, chovatelská 
stanice, adresa webu, může být zveřejněna na webu a v tisku.  

4. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.  

5. Zpracování osobních údajů je prováděno KNkř., osobní údaje však pro KNkř. mohou zpracovávat i tito 
zpracovatelé:  

a. Českomoravská kynologická jednota, 
b. Českomoravská kynologická unie 
c. Českomoravská myslivecká jednota 

6. Beru na vědomí, že mám právo: Vzít souhlas kdykoliv zpět. Požadovat po KNkř. informaci, jaké mé 
osobní údaje zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, výmaz těchto osobních údajů, 
pokud to zákon a nadřízené předpisy umožňují. Vyžádat si u KNkř. přístup k těmto údajům a tyto nechat 
aktualizovat nebo opravit. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 
osobních údajů obrátit se na KNkř. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
 
V:__________________ dne:_________________ Podpis:__________________________ 
 
 
 
 

 
 
 


