Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste
(fyzické osoby)

Žiadateľ:
Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia: IČO:DIČ:
Kontakt: telefón:
e-mail:
Miesto predaja: trhovisko tržnica príležitostný trh ambulantný predaj
Adresa:
(ulica, parcelné číslo pozemku, kde sa nachádza trhovisko, tržnica, príležitostný trh alebo ambulantný
predaj)
Doba predaja: od: do: ( uviesť dátum )
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb:

Prílohy:

a)čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité
výrobky predávané v primeranom množstve pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
žiadateľa alebo ide o lesné plodiny2
b) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktoré
sa vyžaduje podľa osobitných predpisov.3
c) fotokópia strany z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa označenej ako

ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU (s uvedeným daňovým kódom elektronickej registračnej
pokladnice) alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu,
že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu

Informovanie o spracúvaní osobných údajov
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@svit.sk
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Svit
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

Mesto Svit po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Svit 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.

Práva žiadateľa:



žiadateľ má právo požadovať od mesta Svit prístup k jeho osobným údajom a právo na
ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo
podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na
ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

