SMLOVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
UCHOVNĚNÍ PSA/FENY*) VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU*)
Smlouva o poskytnutí služby, na jejímž základě jsou poskytovány služby chovatelského servisu
nečlenům Klubu bretaňských ohařů.
1. SMLUVNÍ STRANY:
1.) Poskytovatel služby:

Klub bretaňských ohařů, V Soudce 62, 257 51 Bystřice CZ

2.) Příjemce služby:

……………………………………………………………………………………….

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:
Poskytnutí chovatelského servisu nečlenu chovatelského klubu, který zastřešuje chov plemene
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
V České republice.
Do chovatelského servisu, který je chovatelský klub oprávněn poskytovat, patří uchovnění jedince,
který splnil podmínky pro zařazení do plemenitby, stanovené tímto klubem, vypracování jeho
chovné karty a její zveřejnění na klubových stránkách na internetovém webu KBO www.breton.cz .
Dále do chovatelského servisu patří vystavení krycího listu pro chovnou fenu. Bez tohoto KL nelze
uskutečnit krytí a bez předložení řádně vyplněného KL na pracoviště příslušné plemenné knihy
nelze požadovat zápis štěňat do plemenné knihy – vystavení průkazu původu.
3. ČAS PLNĚNÍ:
a) Plnění smlouvy začíná dnem doručení žádosti (vyplněného tiskopisu smlouvy) na adresu
příslušného poradce chovu. (Jejich seznam a adresy jsou zveřejněny na internetovém webu.)
b) Pro uchovnění jedince (zařazení do klubové kartotéky a zveřejnění chovné karty na kl.
webu) je stanovena lhůta 30 dní. Pro vystavení krycího listu je stanovena lhůta 15 dní.
4. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY:
a) Poplatek za uchovnění jedince byl stanoven ve výši 1000.- Kč.
b) Poplatek za vystavení krycího listu byl stanoven ve výši 1000.- Kč.
c) Poplatky lze uhradit buď v hotovosti ekonomovi klubu, anebo zaslat na klubový účet
530227309/0800 – v.s. pro uchovnění jedince 1111, pro vystavení KL 2222.
5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
a) Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je nezbytné, aby příjemce služby udělil
poskytovateli souhlas, aby za účelem administrace chovatelských služeb zpracovával
nejnutnější osobní údaje týkající se jeho osoby, aby mohl uvést jeho jméno a adresu
v dokladech, které zasílají na zastřešující organizace.

b) Pro uvedení jména a kontaktu příjemce služby na chovné kartě jedince, zveřejňované na
klubovém webu, je nezbytný jeho písemný souhlas.
c) S UVEDENÍM JMÉNA A KONTAKTU NA CHOVNÉ KARTĚ JEDINCE NA KLUBOVÉM WEBU
SOUHLASÍM / NESOUHASÍM*)
d) Jako Subjekt údajů má fyzická osoba právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním
předchozího souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů
vycházejících z předchozího uděleného souhlasu.
6. UKONČENÍ SMLOUVY:
a) Smlouva se uzavírá jednorázově, na poskytnutí jednoho úkonu chovatelského servisu.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
a) Veškeré změny, přílohy a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemně a
odsouhlaseny oběma stranami.
b) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, ze kterých každá
strana obdrží jeden výtisk.

*) NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

V …………………………………………………………………

…………………………………………………………………..
příjemce služby

dne ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………
poskytovatel služby
Klub bretaňských ohařů, zastoupený poradcem chovu:

