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PRIHLÁŠKA na VIANOČNÉ TRHY  
  
 13. – 23. decembra 2018 

Termín uzávierky vrátenia prihlášok je 05.11.2018
Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do zoznamu uchádzačov o predaj na Vianočných trhoch 2018. 

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo výberu sortimentu a striktné dodržiavanie prevádzkovej doby a času predaja .


Údaje o žiadateľovi
Žiadateľ:
Živ. list - obchodné meno,
FO -  meno a  priezvisko

IČO:
DIČ:
FO - dátum narodenia   
DKP: (daňový kód pokladne)          
Miesto podnikania, sídlo
 - živnostníci

trvale bytom 
– remeselníci, SHR
Ulica:

 Číslo

Mesto/Obec                                                  PSČ

Názov firmy:


Kontakt:
Tel. č.:
Email:


Údaje o predajnom mieste – mesto POSKYTUJE predajné stánky, vlastné stánky NEAKCEPTUJE.

Druh predávaného tovaru


Obč. rozmery stolov a sedenia

Požadovaný stánok
rozmer stánku 
zakrúžkujte 
●  2,5 m x 1,7 m – uzamykateľný      ●   3,0 m x 3,0 m len občerstvenie

●  3,0 m x 2,0 m – otvorený               ●    2,5 m x 2,0 m len remeselníci
Elektrická prípojka:
(zaškrtnite požadovanú možnosť)

220 V 

áno

nie

380 V

áno

nie

Povinné prílohy k prihláške
Fotokópia rozhodnutia RÚVZ
Fotokópia registrácie na Daňovom úrade SR – zahraničný účastník,   
Záznam daňového úradu o pridelení daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, 
Čestné vyhlásenie o nepoužívaní ERP, Potvrdenie obecného úradu o vlastníctve pôdy.


Týmto záväzne potvrdzujem svoju účasť na Vianočných trhoch, ktoré sa budú konať v dňoch 13. - 23.12.  2018 v meste Prievidza, na Námestí slobody. Prehlasujem, že  horeuvedené údaje v prihláške sú správne a som zodpovedný/á za ich  úplnosť.
            

Dátum



Pečiatka
Podpis


Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona
Mesto Prievidza so sídlom Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza ako prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, kde jedným z účastníkov právneho vzťahu je Mesto Prievidza, za účelom ich spracovania vo svojej evidencii a na preukázanie splnenia zákonných podmienok žiadateľom k vydaniu povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb pre Finančnú správu Slovenskej republiky.
Mesto Prievidza vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.  
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, prípadne právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade porušenia legislatívy zo strany prevádzkovateľa. Tento súhlas dávam dobrovoľne do jeho odvolania. Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne doručené Mestu Prievidza. 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk



V Prievidzi dňa ..................................                                       ............................................
                                                                                                podpis žiadateľa dotknutej osoby










