ŽIADOSŤ O PRIDELENIE PREDAJNÉHO MIESTA
Mestské kultúrne stredisko spol. s r. o. Bánovce nad Bebravou
JARNÝ BÁNOVSKÝ JARMOK  30.04.2022 – 01.05.2022
Žiadam vás o pridelenie predajného miesta na Jarnom bánovskom jarmoku: 

meno a priezvisko fyzickej osoby:      _______________________________________________________________  
obchodné meno právnickej osoby:    _______________________________________________________________  
adresa trvalého bydliska fyzickej osoby: ____________________________________________________________
sídlo právnickej osoby:    ________________________________________________________________________
dátum narodenia/IČO:  ____________________________ ____________________________________________ DIČ/IČ DPH:__________________________________________________________________________________ 
kód pokladnice ERP, PEKK:          __________________________________________________________________
kontakt:  (telefón, e-mail)  povinný údaj:    __________________________________________________________
predávaný sortiment (vypísať):   __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
rozmer stánku – zabranej plochy (šírka x hĺbka v m):   _________________________________________________ 
požiadavka na el. prípojku: 230 V (váš požadovaný max. príkon v kW, aj vypísať konkrétne spotrebiče): 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Iné požiadavky:


v __________________        dňa   _____________                                         podpis    ____________________



Podujatie bude organizované podľa aktuálnych epidemiologických opatrení a nariadení.  V prípade, že jarmok bude zrušený z dôvodu preventívnych opatrení na zabezpečenie šírenia koronavírusu, poplatok za predajné miesto Vám bude vrátený na účet. Prihlášku prosíme poslať obratom, aby následne mohla byť vystavená faktúra.

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti a prílohách poskytnutých 
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti pre účely evidencie a vydávania povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Doba platnosti tohto súhlasu je na dobu 5 rokov. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v zmysle zákona č. 18/2018. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári poskytol/poskytla sú pravdivé. 


V zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov požadujeme:  
u osôb oprávnených na podnikanie – kópiu živnostenského oprávnenia, fotokópiu strany označenej ako ZÁNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo kódu pokladnice e-kasa klient,
u osôb, ktoré predávajú rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny – čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, doklad, že ste vlastníkom alebo nájomcom pozemku, ktorý Vás oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti,
u fyzických osôb, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou – čestné vyhlásenie, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
u predajcov potravinárskych produktov – potvrdenie z regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
u osôb, ktoré nemajú pokladnicu – predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie ste povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu, alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

V zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov požadujeme:
- u fyzických osôb vyplniť a podpísať tlačivá – Informačná povinnosť prevádzkovateľa a Súhlas so spracovaním osobných údajov.

