
 

1 

 

 

PRIHLÁŠKA 

Základné informácie 
1. Vyplnením tejto prihlášky žiadate o prijatie za člena Slovenského beauceron klubu 

(ďalej ako „SBK“). 

2. Z pozície člena SBK bude Vašou povinnosťou zachovávať a dodržiavať stanovy, 
predpisy a uznesenia orgánov SBK, ÚKK a SKJ. 

3. V prípade zmeny údajov uvedených v tejto prihláške je potrebné odoslať nanovo 
vyplnenú prihlášku s aktualizovanými údajmi výboru SBK a to buď poštou na adresu 
Golianovo 250, 951 08 Golianovo, alebo e-mailom na beauceron.sk@gmail.com. 

4. Členstvo v SBK vzniká po zaplatení členských poplatkov stanovených SBK na 
príslušný kalendárny rok, t.j. zápisného a členského na bankový účet SBK, IBAN: 
SK5511000000002923854994 a schválení členstva členskou schôdzou SBK na 
základe návrhu výboru SBK. 

5. Členstvo v SBK zaniká rozhodnutím člena o vystúpení zo SBK, vylúčením člena 
z SBK pri porušení stanov, úmrtím alebo neuhradením členských príspevkov do 
stanoveného termínu. 

ÚDAJE O ČLENOVI (VYPĹŇA ZÁUJEMCA O ČLENSTVO) 

Meno a priezvisko  

Dátum narodenia  

Adresa  

Telefón  

E-mail  

www stránka  

Mená psov a dátumy ich narodenia 

podľa preukazu pôvodu v mojom 

vlastníctve 

 

Mám chránený názov chovateľskej 

stanice (uviesť názov) 

 

Členstvo v iných chovateľských 

a športových kynologických kluboch 

(uviesť názvy) 

 

V ....................., dňa ..................... 
 

 
...................................... 

podpis 
 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov 

 
Titul, meno, priezvisko: __________________________________________ 
 
Adresa: __________________________________________ 
 
(ďalej ako „Dotknutá osoba“) 
 

1. Vyššie uvedená dotknutá osoba svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie 
svojich osobných údajov Slovenskému beauceron klubu, sídlo Golianovo 250, 951 08 
Golianovo, IČO: 42205361 (ďalej ako „SBK“ alebo „Prevádzkovateľ“), ktorý na základe 
tohto súhlasu môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom 
v prihláške na strane 1 tohto dokumentu.  

2. Cieľom spracovania uvedených osobných údajov je ich spracovanie v rámci štatistiky, 
propagácie chovu, uverejňovania výsledkov výstav, zverejňovania chovných jedincov, 
majiteľov psov, vystavovanie krycích listov a štatistického spracovania činnosti SBK. 

3. Dotknuté osobné údaje môže SBK uviesť online na svojej internetovej stránke 
https://beauceronclub.sk/klub/ v sekcii OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV. 

4. Tento súhlas je súčasťou prihlášky za člena SBK. Spolu s prihláškou sa zasiela poštou 
na adresu SBK Golianovo 250, 951 08 Golianovo, alebo e-mailom na 
beauceron.sk@gmail.com. 

5. Dotknutá osoba rovnako udeľuje SBK súhlas so zverejnením fotografií na klubovej 
internetovej stránke, v prípade ak sa bude jednať o fotografiu vyhotovenú na podujatí 
organizovanou SBK (ako napr. klubová výstava, výcvikové semináre, iné akcie). 

6. Osobné údaje bude SBK spracúvať a uchovávať odo dňa ich doručenia a po celú dobu 
trvania členstva v SBK. Po zániku členstva v SBK budú tieto osobné údaje vymazané. 

7. Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním 
SBK na adrese Golianovo 250, 951 08 Golianovo, alebo e-mailom na 
beauceron.sk@gmail.com. 

8. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov, ako právo 
požadovať od SBK prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, 
právo na výmaz osobných údajov a pod. sú dostupné online na  webovom sídle 
https://beauceronclub.sk/klub/ v sekcii OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV. 

 
 
V ....................., dňa ..................... 
 

...................................... 
podpis 

 

 

https://beauceronclub.sk/klub/
https://beauceronclub.sk/klub/

