POUČENÍ PRO RODIČE
nezletilého dobrovolníka
Souhlasím s půjčováním psů mé dceři / synovi. Jsem si vědom(a), že pes je tvor cítící bolest. Jedinou jeho
obranou při špatném zacházení je kousnutí. Psi, které půjčujeme, jsou vybraní jedinci s mírnou povahou,
v dobrém zdravotním stavu, včetně platné vakcinace proti vzteklině. Dobrovolník – venčitel bude vždy před
procházkou poučen a seznámen s povahou a chováním zapůjčeného zvířete. Pejsky půjčujeme pouze po
předchozí domluvě a za příznivého počasí.
Venčící doba:
Pondělí – Neděle (mimo úterý – sanitární den) 11:00 – 16:00 hodin
Délka procházky není omezena, záleží však na dohodě s personálem útulku a hlavně na zdravotním a
fyzickém stavu zapůjčeného psa.
Psi jsou na procházku zapůjčeni s obojkem, vodítkem a bez náhubku.
Více pravidel k venčení viz. Dvanáctero k venčení.
Dítě by mělo být rodičem poučeno, jak se psem zacházet (neubližovat mu), tím se riziko kousnutí téměř
vyloučí.

Venčitel (dobrovolník)
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Tel.kontakt:

Zákonný zástupce
Jméno:
Příjmení:
Vztah k dítěti:
Trvalé bydliště:
Tel.kontakt:

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Sociální podnik města Chrudim s.r.o.., se sídlem Sečská 809, 537 01 Chrudim, IČ 09069429,
stanou správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Adresa, Jméno, Příjmení, Telefon, do
doby ukončení vztahu. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, dohody či záznamu – dle provozního řádu útulku pro
opuštěná zvířata ze dne 1.2.2021 a je nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce (čl. 6 odst. 1 písm.b) a c)GDPR. Tyto údaje
předáváme subjektům státní správa.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení,
jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází
k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na
tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento
souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším
právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se
můžete obracet na sídlo naší společnosti: Sociální podnik města Chrudim s.r.o.., Sečská 809, 53701 Chrudim.

V Chrudimi dne………………………………..
……………………………………………….
podpis zák. zástupce

Po vyplnění a odevzdání souhlasu, bude dítěti vystavena průkazka – povolení k venčení psů v Útulku
Chrudim – Sečská 809, 537 01 Chrudim.

