Záväzná prihláška - TRADIČNÝ LEVICKÝ JARMOK - október 2019

Údaje o žiadateľovi
PRIEZVISKO, MENO - fyzická osoba
OBCHODNÉ MENO - fyzická osoba
oprávnená na podnikanie, právnická
osoba
IČO
DIČ
DKP(daňový kód pokladne)
Sídlo firmy/miesto podnikania/

č. domu

Ulica

PSČ

Obec

resp. trvalý pobyt
fyzickej osoby

Tel. kontakt

Údaje o predávanom sortimente
1.textil,bytový textil, odevy
2.obuv, koža, kožená galantéria, kožušiny
3.priemyselný tovar, domáce potreby
4.drobný textilný tovar (čiapky, šatky, šále, ponožky, spodné prádlo) - INÉ NIE
5.drogéria, kozmetika
6.hračky, bižutéria, knihy, sviečky,umelé a živé dekorácie, kvety
7.drobný priemyselný tovar
8.cukrovinky
9.pochutiny I. - (cukr. vata, pukance, gaštany, med, medovina, var. kukurica)
10.pochutiny II. - (trdelník, párance, palacinky, výrobky zo zemiakov, podplameník, syr, mäso)
11.občerstvenie
12.víno, burčiak, pivo
13.tekvicové semiačka
14.vlastné výrobky - ( tradičný jarm. tovar - medovníky, drevené výrobky, šperky, keramika,

PREDÁVANÝ
SORTIMENT

výšivky, prútený tovar, obrazy ) - INÉ NIE

15.iné ( vypíšte sortiment )
*predávajúci označí prevládajúci sortiment

Údaje o predajnom mieste
DĹŽKA predajného miesta
_______________ m

*uviesť dĺžku čela stánku !

*POZNÁMKA: Predávajúci má právo zaujať verejné priestranstvo do hĺbky 3 m.

Označenie požadovanej zóny
(zakrúžkovaním označte zónu)

A

N

B

C

R1

R2

Podmienky pre užívanie verejného priestranstva
POZNÁMKA:
Mesto Levice vyrubuje za užívanie verejného priestranstva počas konania príležitostných trhov daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle prílohy
č. 1 VZN mesta Levice č. 123 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území meta Levice.
VZN mesta Levice č. 123, mapy jarmočniska a všetky ďalšie informácie sú dostupné na stránke mesta www.levice.sk

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Levice
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Mesto Levice po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon
nevyžaduje inak. Mesto Levice 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 a ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých
sa osobné údaje spracovávajú.
Práva žiadateľa:
·
žiadateľ má právo požadovať od Mesta Levice 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.

Dátum:
Podpis uchádzača:

