Prihláška na predaj v čase odpustovej slávnosti vo farnosti Všetkých svätých
dňa 1.11.2017 na Športovej ulici (5 m od Hlavnej ulice)v obci Valaliky

Meno a priezvisko fyzickej osoby */
Obchodné meno právnickej osoby */
Adresa trvalého bydliska fyzickej osoby */
Sídlo právnickej osoby */
Dátum narodenia fyzickej osoby */ **/
DIČ právnickej osoby */
___________________
**/ Uviesť v prípade, ak FO dala súhlas na
spracovanie údajov
Číslo DKP */Daňový kód elektronickej
registračnej pokladnice
Pridelené IČO:
sortiment, ktorý ponúkate:
veľkosť predajného stánku
telefonický kontakt:
mailová adresa:
podpis
*/ nehodiace sa škrtnite
Obec Valaliky
Poľná 8
044 13 Valaliky
zodpovedná osoba : Martina Matiová
t.č. - 055/2028952
email: kultura@valaliky.sk
K vyplnenej žiadosti, ktorú môžete zaslať aj mailom, je potrebné pripojiť fotokópiu:
oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom fyzická osoba a právnická
osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov
osvedčenia o registrácii a pridelení identifikačného čísla
strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej
pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu (ERP), alebo čestné
vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
podpísaný súhlas so spracúvaním osobných údajov (je súčasťou prihlášky)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Titul:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

Dole podpísaný:

udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v Prihláške

na predaj v čase odpustovej slávnosti vo farnosti Všetkých svätých dňa 1.11.2017 v obci Valaliky podľa zák.
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) Obci
Valaliky na účely pridelenia trhového miesta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento
súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.

V

dňa:

------------------------------------------------

podpis

