
Coursingové ME 2020 
21. – 24.10.2021 - Nizozemí, Ronostrand 

 
Kontaktní mail pro zaslání přihlášek je: dack@cmku.cz  

(do předmětu mailu uveďte: Přihláška na coursingové ME 2021) 

Uzávěrka pro přihlášení – 9.8.2021 
 
Startovné: 60,-EUR částka v CZK bude bude spolu s č.ú. a VS sdělena po zveřejnění 
nominací 11.8.2021).  

Uzávěrka pro platbu: 16.8.2021 
 

Plemeno  

(u WH a IG doplnit Klasik x Sprinter) 

 

CACIL (ano/ne)  

Pohlaví  

Jméno psa/feny a chov. stanice  

Narození psa/feny  

Tetování/čip  

Číslo zápisu plemenné knihy  

Číslo dostihové licence  

  

Jméno majitele  

Celá adresa majitele  

Telefon   

E-mail  

Závody pro splnění nominace 

včetně umístění  

 

 

 

 

 

Pokud máte zájem o CACIL, přiložte k přihlášce potřebnou kopii výstavního posudku! 
Potvrzuji, že je mi známo, že startovné musí být zaplaceno v každém případě,  
tj. i když se nezúčastním z jakéhokoliv důvodu. Pokud bude muset být ME 2021 zrušeno kvůli 
aktuální situaci COVID-19, bude část startovného ve výši 35,-EURO nevratná. 

 

mailto:dack@cmku.cz


 

Souhlas se zpracováním některých osobních údajů:  

1. Uděluji tímto souhlas ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNII, z.s.; IČ: 69781621, se sídlem Maškova 
1646/3, Kobylisy, 182 53 Praha, zapsané Městským soudem v Praze, oddíl L, č. 58715 (dále jen 
„ČMKU“), aby ve smyslu nařízení EP a Rady č. 2016/679 a příslušných právních předpisů zpracovávala 
tyto osobní údaje: - jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail majitele.  

2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem evidence soutěžících na 
mistrovství 2021 dle předpisu Mezinárodního dostihového a coursingového řádu. 

3. Jméno psa, chovatelská stanice, jméno a příjmení majitele, číslo čipu, spolu s výsledky, může být 
zveřejněno na webu a v tiskových materiálech.  

4. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.  

5. Zpracování osobních údajů je prováděno ČMKU, pořadatelským klubem, organizací FCI.  

6. Beru na vědomí, že mám právo: Vzít souhlas kdykoliv zpět. Požadovat po ČMKU informaci, jaké mé 
osobní údaje zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, výmaz těchto osobních 
údajů, pokud to zákon a nadřízené předpisy umožňují. Vyžádat si u ČMKU přístup k těmto údajům a 
tyto nechat aktualizovat nebo opravit. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících 
se zpracováním osobních údajů obrátit se na ČMKU nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 

Podpis:   
   


