
Pohřební ústav pro malá zvířata 
Richard Vevera, U Rybníka 9, Jihlava 586 01 
IČ: 62871404 DIČ: CZ7603204378 
 

Čestné prohlášení zároveň slouží jako závazná objednávka výše objednaných služeb. Ceny jsou uvedeny 
vč.21% DPH. 

 

Čestné prohlášení 
 

Prohlašuji, že já……………………………………………………………………................................... 
 
bytem ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
telefon: ……………………………   email: ……………………………………………………………… 
 
jsem majitelem zvířete ……………………….. JMÉNO:…………………………….VÁHA:…………. 
 
které se narodilo dne:…………...…….. a uhynulo dne:……………………………………………... 
 

a že toto zvíře v období minimálně 7 dní před úhynem nezranilo člověka 
 

a bylo naposledy vakcinováno proti vzteklině dne…………………….. 
 

Dále přikládám ohledací list od mého veterinárního lékaře nebo potvrzení o důvodu provedení 
euthanasie: 
 
ANO / NE            Podpis majitele……………………. 
 

                                      Doklady a zvíře převzal…………………… 
 

NÍŽE NEVYPLŇOVAT !                  Dne ……..………………. 
 
Termín kremace: ………………………………………………. 
 
Převoz: ……………………………………………………………. 
 
Převzetí zvířete: ………………………………………………… 
 
Transportní vak: ………………………………………………... 
 
Chladící zařízení: ………………………………………………. 
 
Kartonová rakev………………………………………………... 
 
Žeh (váh.kategorie): ………………………………………….. 
 
Urna: ……….…………………………………………………...... 
 
Speciální přání / ŠTÍTEK ……………………………………….. 
 
Převzetí urny: …………………………………………………… 
 
Předběžná cena celkem: …………………………………… 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

1. Uděluji tímto souhlas společnosti Richard Vevera, Pohřební ústav pro malá zvířata, se 
sídlem U Rybníka 9, 586 01 Jihlava, IČO: 62871404 a  společnosti Krematorium zvířat s.r.o. 
se sídlem Tovární 815/11a Chrlice, 434 00 Brno IČO: 03553990 (dále jen „správce“), aby ve 
smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) 
zpracovával tyto osobní údaje: 
- Jméno a příjmení 
- adresa 
- E-mail 
- Telefonní číslo apod. 

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel kontaktu s majitelem nebo veterinářem, popř. 
k marketingu. Údaje budou správcem uchovány po dobu 3 let, případně do odvolání 
souhlasu. 

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to 
například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Krematorium zvířat s.r.o. 

4. Dle GDPR máte právo: 
- Vzít souhlas kdykoliv zpět 
- Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme 
- Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 
- Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 
- Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti 

zpracování 

 
 
 
 
 
 
 
V Jihlavě                    podpis  
 


