Členská prihláška
do Klubu chovateľov farbiara pri SPZ
Ţiadam o prijatie za člena KCHF pri SPZ a vyhlasujem, ţe budem ctiť Stanovy klubu a dodrţiavať
Chovateľský a zápisný poriadok klubu, uznesenia orgánov KCHF.
Meno, priezvisko a titul:.............................................................................................................................
Dátum narodenia ................................. .............................................Národnosť .....................................
Adresa: ............................................... .................................PSČ (doruč, pošta) ...................................
Okres .................................................

Kraj......................................................

Telefón - mobil: ..................................

e-mail:...................................................

Som drţiteľom plemena .................................................... od roku .......................
Som chovateľom plemena ................................................ od roku .......................
Mám chránený názov chovateľskej stanice FCI: ....................................................
Registrovaný od roku .......................... číslo registrácie ........................................
Som členom OkO-RGO SPZ v..............................................................................
Ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dávam svoj súhlas Klubu
chovateľov farbiarov, Štefánikova 10, Bratislava 811 05 (ďalej len „KCHF“) na spracúvanie mojich osobných údajov
(titul, meno ,priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, PSČ, ulica, číslo, okres, e-mail, mobilný kontakt), ktoré
sú uvedené v „Členskej prihláške do KCHF“.
Moje osobné údaje poskytujem na vymedzený účel, ktorým je „Evidencia členov KCHF” a to do môjho písomného
odvolania zaslaného doporučene na adresu KCHF.
Zároveň súhlasím
so zasielaním informácií prostredníctvom e- mailu resp. mobilnej siete.
Ďalej týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a pouţitím osobných údajov poskytnutých KCHF podľa GDPR, za účelom
zverejnenia osobných údajov v zozname členov KCHF, ktoré sa zverejňujú na webovej stránke KCHF:
www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Obsah pouţitých osobných údajov tvorí:
Áno

Nie
priezvisko, titul
adresa trvalého pobytu

A za účelom zverejnenia osobných údajov majiteľa chovného jedinca bavorského, alebo hanoverského farbiara, ktoré sa
zverejňujú na webovej stránke KCHF:
www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Obsah pouţitých osobných údajov tvorí:
Áno

Nie
priezvisko, titul

Doba platnosti súhlasu je po dobu riadneho, mimoriadneho alebo registrovaného členstva v KCHF.
Dotknutá osoba týmto potvrdzuje, ţe osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku a ţe uvedené osobné údaje sú
pravdivé, správne a aktuálne.
Tento súhlas môţe byt odvolaný doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov v
KCHF.

V

dňa

Podpis ţiadateľa

Čitateľne vyplnenú prihlášku posielajte na adresu ekonóma klubu: Ing. Peter Grellneth ml.
Hviezdoslavova 527/2
034 91 Ľubochňa
Mobil: 0903 885 520
resp. e-mailom: grellneth.peter@gmail.com
Úhradu členských poplatkov vykonajte prosím na účet KCHF.
Bankovým prevodom, alebo Internet bankingom na číslo účtu klubu:
Názov účtu:
Klub chovateľov farbiarov pri Slovenskom poľovníckom zväze v Bratislave
Štefániková 10,811 05 Bratislava
IBAN:SK36 0200 0000 0027 7672 2851
BIC: SUBASKBX
kde v Správe pre prímateľa uvediete svoje meno a priezvisko s presnou adresou a druh poplatku - Zápisné a
členské. (V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti na účet klubu !)
Výška zápisného

2,00 € ( jednorázový poplatok pri prijatí za člena)

člen SPZ
Nečlen SPZ

členské na rok
od 1.1.2019
15,00€
15,00€

Je moţné predplatiť na viac rokov dopredu počet rokov x 15,00€

Ţiadateľ je členom SPZ
Potvrdenie OkO-RgO SPZ v.........................................................

Dňa .............................................................................................
pečiatka podpis OkO-RgO SPZ

Prihláška bola prerokovaná na schôdzi výboru KCHF
dňa
a bola schválená* - zamietnutá*
Podpis za výbor KCHF
*Nehodiace sa prečiarknite

