
Zpracování osobních údajů 

 

KLUB AMERICKÝCH STAFORDŠÍRSKÝCH TERIÉRŮ, z.s. (KAST) (dále jen „KAST“), se sídlem 
Kojetická 1388/4, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 46749551, zapsané ve veřejném 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka L 181, ve smyslu 
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních 
údajů“), zpracovává za účelem naplnění poslání klubu tyto osobní údaje svých členů:  
- jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, trvalá adresa, doručovací adresa, 

e-mail, telefonní číslo 
- vede seznam členů, včetně platnosti či zániku členství 
- vede evidenci plateb příspěvků a poplatků 
- údaje o kárných opatřeních  
- údaje o chovných psech, chovných fenách a odchovaných vrzích. 

 
Osobní údaje uvedené je nutné zpracovat za účelem činnosti KAST, tj. za účelem naplnění 
poslání klubu. Popis činnosti KAST je uveden ve stanovách KAST. Tyto údaje budou KAST 
zpracovávány po celou dobu trvání řádného členství (řádné členství viz. stanovy KAST). 

 
Zpracování osobních údajů je prováděno KAST, tj. výborem a revizní a disciplinární komisí. 
 
Osobní údaje může KAST předat třetí straně 

a. Českomoravská kynologická unie 
b. Českomoravská kynologická jednota 

 
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, 
- požadovat po KAST informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
- požadovat po KAST vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na KAST nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, 
- žádat KAST o výmaz svých osobních údajů, pokud to zákon a nadřízené předpisy 

umožňují 
 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv 
zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje aktuálního matrikáře 
KAST (tento kontakt je uveden na www.klubast.cz v sekci Výbor klubu). 

 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
……………………………………      …………………………………… 
Datum a místo       Vlastnoruční podpis    


