
 
NEPŘEHLÉDNĚTE – DŮLEŽITÉ !!!! 

Vážení členové. Zasílání klubového Zpravodaje bude v dalším období klubu zprostředkovávat zasilatelská 
firma, která nám nabízí menší náklady než jsou doposud. K tomu, abychom mohli předat této firmě vaši 

adresu je zákonem požadován níže uvedený souhlas, a tak vás prosíme o jeho pečlivé přečtení, vyplnění a  
zaslání na adresu: 

Hovawart klub ČR o.s., Náchodská 411, 193 00 Praha 9 
Děkujeme. 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů  

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále 
jen „Zákon“) 

 
Jméno, příjmení:  Datum narození:       Klubové registrační číslo: 

…………………………………………………………………………………...................................................................... 

Adresa trvalého pobytu včetně PSČ:  

…………………………………………………………………………………...................................................................... 

Adresa pro doručování klubového Zpravodaje 

…………………………………………………………………………………...................................................................... 

 (pokud se neliší od trvalého pobytu – NEVYPLŇUJTE) 

(dále jen jako „Člen“)                                                                 

Níže podepsaný Člen souhlasí s tím, že:  

1. Hovawart klub ČR o.s., IČ: 48135909 (dále jen „Klub“) bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat všechny osobní údaje 
Člena, které jsou o Členu uvedeny v přihlášce za člena Klubu, Člen poskytl Klubu v souvislosti s jeho činností nebo Klub o Členu 
získá/získal v souladu s právními předpisy, za účelem činnosti Klubu v souladu s jeho stanovami a vnitřními předpisy a plnění 
povinností uložených Klubu právními předpisy.  

2. Osobní údaje Člena mohou být poskytnuty společnosti , která bude pověřena rozesíláním klubového Zpravodaje (dále jen 
„Zpracovatel“), výhradně však za účelem zajištění doručení Zpravodaje. 

3. Klub bude zpracovávat osobní údaje Člena v rozsahu uvedeném výše po dobu, po kterou je/ bude Člen členem Klubu a po kterou 
je Klub povinen archivovat tyto osobní údaje dle příslušných právních předpisů. 

4. Subjekt dále stvrzuje svým podpisem, že si je vědom toho, že poskytnutí osobních údajů uvedených výše Klubu je dobrovolné, 
avšak jejich neposkytnutí může být důvodem, pro který nebude možné Členu doručovat Zpravodaj.  

Poučení 
1.  Člen je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm 

zpracovávaných Klubem . Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace.  
2.  Člen je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat.  
3.  Pokud Člen odvolá souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v jakémkoliv rozsahu, není tím dotčeno právo Klubu 

zpracovávat ty osobní údaje Člena, které je Klub oprávněn nebo povinen zpracovávat i bez souhlasu Člena v souladu s 
příslušným zákonem.  

4. Pokud Člen zjistí nebo se domnívá, že Klub nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s 
ochranou soukromého a osobního života Člena nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné 
s ohledem na účel jejich zpracování, pak Člen může:  
a)  požádat Klub nebo Zpracovatele o vysvětlení,  
b) obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,  
c)  požadovat, aby Klub nebo Zpracovatel odstranily takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení 

opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů Člena,  
d)  požadovat, aby se Klub či Zpracovatel zdržely takového jednání a odstranily takto vzniklý stav.  

Souhlasím se zpracováváním osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu a tuto skutečnost stvrzuji svým 

podpisem.  
V.......................................................... dne ..................................................................... 
Podpis      ……………….................................… ………….…………………………. * 
____________  
* Za nezletilé děti podepíší tento tiskopis zákonní zástupci či jiné osoby oprávněné k zastupování dítěte.  


