
Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámilƒa se stanovami klubu, organizačním iádem, kárným 

iádem a prohlašuji, že budu zachovávat všechna ustanovení iádn klubu i všechna usnenení organn 

klubu. 

Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajn je nedílnou součástí registrační karty. 

Místo a datum Podpis žadatele 

 
 

Jméno a piíjmení  

Datum narození  Státní občanství  

 
Trvalé bydlište 

Ulice, číslo popisné  

Obec, PSČ  

 
Kontaktní adresa 

Ulice, číslo popisné  

Obec, PSČ  

Email  

Telefon  

 

Vlastním chovatelskou stanici* NE ANO 
*nehodící se škrtnete 

Název chovatelské stanice  

 

 

Dále vyplnuje matrikái klubu 

 

 
 

Registrační číslo člena: 
 
 
 

Člen byl piijat výborem KAST dne: 

Členství obnoveno dne: 

Podpis a razítko matrikáie klubu: 

KLUB AMERICKÝCH STAFORDŠÍRSKÝCH TERIÉRU, z. s. (KAST) 

REGISTRAČNÍ KARTA 



Zpracování osobních údajn 

 
KLUB AMERICKÝCH STAFORDŠÍRSKÝCH TERIÉRU, z.s. (KAST) (dále jen „KAST“), se sídlem 

Kojetická  1388ƒ4,  Stiekov,  400  03  Ústí  nad Labem,  IČ:  46749551,  zapsané  ve  veiejném 

rejstiíku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka L 181, ve smyslu 

zákona č.101ƒ2000 Sb., o ochrane osobních údajn (dále jen „zákon o ochrane osobních 

údajn“), zpracovává za účelem naplnení poslání klubu tyto osobní údaje svých členn: 

- jméno a piíjmení, datum narození, státní občanství, trvalá adresa, doručovací adresa, 

e−mail, telefonní číslo 

- vede seznam členn, včetne platnosti či zániku členství 

- vede evidenci plateb piíspevkn a poplatkn 

- údaje o kárných opatieních 

- údaje o chovných psech, chovných fenách a odchovaných vrzích. 

 
Osobní údaje uvedené je nutné zpracovat za účelem činnosti KAST, tj. za účelem naplnení 

poslání klubu. Popis činnosti KAST je uveden ve stanovách KAST. Tyto údaje budou KAST 

zpracovávány po celou dobu trvání iádného členství (iádné členství viz. stanovy KAST). 

 
Zpracování osobních údajn je provádeno KAST, tj. výborem a revizní a disciplinární komisí. 

 
Osobní údaje mnže KAST piedat tietí strane 

a. Českomoravská kynologická unie 

b. Českomoravská kynologická jednota 

 
Vezmete, prosíme, na vedomí, že podle zákona o ochrane osobních údajn máte právo: 

− vzít souhlas se zpracováním osobních údajn kdykoliv zpet, 

− požadovat po KAST informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

− požadovat po KAST vysvetlení ohledne zpracování osobních údajn, 

− vyžádat si u nás piístup k temto údajnm a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

− požadovat po nás výmaz techto osobních údajn, 

− v piípade pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajn obrátit se na KAST nebo na Úiad pro ochranu osobních údajn, 

− žádat  KAST  o  výmaz  svých  osobních  údajn,  pokud  to  zákon  a  nadiízené  piedpisy 

umožnují 

 
S výše uvedeným zpracováním udelujete svnj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv 

zpet, a to napiíklad zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje aktuálního matrikáie 

KAST (tento kontakt je uveden na www.klubast.cz v sekci Výbor klubu). 

 

 
Jméno a piíjmení: ………………………………………………………………………………. 

 
 

 
…………………………………… …………………………………… 

Datum a místo Vlastnoruční podpis 

http://www.klubast.cz/

