Smlouva o poskytování služeb v rámci
chovatelského servisu
smluvní strany
Klub grifonků a brabantíků, z.s. (dále jen KCHGB)
IČ: 00474215
se sídlem Slovanka 1352, 470 01 Česká Lípa,
Web: www.kchgb.eu
dále jen „poskytovatel“
a
chovatel-jméno ………………………………………………………………………………...,
adresa …………………………………………………………………………………………….
dále jen „chovatel“
se dohodly v souladu s ustanovením Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Zápisního řádu ČMKU

na uzavření této smlouvy o poskytování služeb v rámci chovatelského servisu (dále jen „Smlouva“)
pro chovatele - nečleny KCHGB.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Článek I
Předmět smlouvy
1.1.
1.2.

Poskytovatel zajistí chovateli potřebný chovatelský servis za podmínek stanovených touto Smlouvou.
Chovatel prohlašuje, že jsou mu známy všechny podmínky stanovené řády ČMKU a Zápisním řádem
KCHGB, že je seznámen s platnou legislativou ČR a zavazuje se po celou dobu platnosti této Smlouvy plnit
všechny závazky, které z těchto řádů, legislativy a této Smlouvy vyplývají.

Článek II
Povinnosti poskytovatele
Poskytovatel zaručuje chovateli tento servis:
2.1. Umožnit zařazení psa/feny do chovu.
2.2. Při splnění podmínek chovnosti provést zápis do PP.
2.3. Na základě písemné nebo emailové žádosti a uhrazení poplatku vystavit krycí list.
2.4. Zaslat tiskopisy a dokumenty nutné pro zapsání vrhu do plemenné knihy ČMKU.
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Článek III
Povinnosti chovatele
Chovatel se zavazuje:
3.1. Dodržovat řád na ochranu zvířat při chovu psů ČMKU.
3.2. Dodržovat obecně závazné předpisy týkající se ochrany zvířectva a přírody a životního, a to v souladu s
právním řádem ČR, zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
3.3. Dodržovat Zápisní řád KCHGB a ČMKU.
3.4. Nahlásit vrh poradci chovu do 7 dnů po narození.
3.5. Zaplatit poplatky dle poplatkové listiny KCHGB.

Článek IV
Cena za poskytnuté služby a způsob úhrady
4.1.

Výše poplatků za poskytované služby:

Druh platby

Částka

Zařazení do chovu
Vystavení krycího listu
Poplatek za zápis štěněte
4.2.

800,- Kč
700,- Kč
650,- Kč

Úhrada poplatků je prováděna bezhotovostně na bankovní účet Klubu chovatelů grifonků a brabantíků:
Banka: UniCredit Bank

4.3.
4.4.

Specifický
symbol
2
3
8

č. účtu: 1468699018 / 2700

Jako variabilní symbol uvádějte číslo vašeho mobilního telefonu.
Jednotlivé druhy plateb provádějte samostatně s uvedením správného specifického symbolu.

Článek V
Doba trvání poskytování chovatelského servisu
5.1.
5.2.

Smlouva se uzavírá na 12 měsíců a to včetně měsíce uzavření smlouvy.
Smlouva zaniká:
a. vzájemnou písemnou dohodou,
b. výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 30-ti dnů ode dne doručení výpovědi,
c. jednostrannou výpovědí ze strany poskytovatele s okamžitou platností za hrubé porušení této
Smlouvy, tzn. porušení řádů ČMKU nebo platné legislativy ČR.

Článek VI
Ustanovení společná a závěrečná
6.1. Vztahy, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, řády
ČMKU a platnou legislativou ČR.
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6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
6.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení s platností
originálu.
6.4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran.
6.5. Smluvní strany prohlašují, že obsahu této smlouvy porozuměly, že byla uzavřena v souladu s jejich pravou a
svobodnou vůlí, po vzájemném projednání a za souhlasu obou smluvních stran.

V .................................................... Dne ….......................

……………………………………………….
podpis chovatele

………………………………………………….
za KCHGB

Klub chovatelů grifonků a brabantíků, z.s., Slovanka 1352/16, 470 01 Česká Lípa
IČO 00474215
www.kchgb.eu

Stránka | 3

Příloha č. 1

Informace o zpracování osobních údajů
a
souhlas se zpracováním osobních údajů
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „Nařízeni")
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku
(dále jen "Správce"),
KLUB CHOVATELŮ GRIFONKŮ A BRABANTÍKŮ
je tento oprávněn zpracovávat moje Osobní údaje:
1) jméno a příjmení
2) datum narození
3) adresu místa pobytu
4) u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími
činnostmi (např. zápis štěňat do plemenné knihy ČMKU, účast na výstavách a dalších kynologických akcích
apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1)
až 4) do odvolání.
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
 Českomoravské kynologické unii z.s. (dále ČMKU) se sídlem Maškova 3, 182 00 Praha 8 – střešní
organizace ve vztahu k mezinárodní organizace FCI



příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem
 vystavování průkazů původu pro mnou odchovné vrhy
 evidenci rozhodčího (pokud tuto funkci vykonávám nebo hodlám vykonávat)
 evidence účasti na akcích ČMKU a registraci výsledků z těchto akcí
Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát
členem výše zmíněného spolku.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný spolek) moje:
1)
2)
3)
4)
5)

fotografie
videa
zvukové záznamy
výsledky z akcí
informace o jedincích v mém majetku
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6) informace o vrzích narozených v mé chovatelské stanici
Za účelem:
 vedení chovu plemene
 prezentace na webových stránkách spolku
 prezentace na sociálních sítích spolku
 prezentace ve zpravodaji spolku a dalších informačních materiálech.
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé:
1) telefonní číslo
2) e-mail
3) rodné číslo
4) číslo bankovního účtu
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. přihlašování štěňat k zápisu do
plemenné knihy, přihlašování na akce spolku apod.).
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i
po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
 Českomoravské kynologické unii z.s. (dále ČMKU) se sídlem Maškova 3, 18 200 Praha 8 – střešní
organizace
Jsem srozuměn/a se svým právem:
 mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)
 požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
 na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle č. 17 Nařízení
 na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle č. 18 Nařízení
 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
 podat proti Správci údaj stížnost podle čl. 77 Nařízení.
Prohlašuji, že jsme si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji svým
vlastnoručním podpisem.

V ………………………… dne …………...
….…………………………………………………..
Jméno a příjmení PODPIS
(u nezletilých podpis zákonného zástupce)
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