Záväzná prihláška
XXIII. ročník "Ondrejský jarmok" Želiezovce
20. - 21. November 2020
Meno a priezvisko/firma:
Rodné číslo/IČO:
DIČ:
DKP(daňový kód pokladne):
Adresa a PSČ:
Telefonický kontakt:
Objednávam si nasledovný počet predajných miest
SORTIMENT
Bežné metre

Predávajúci má právo zaujať verejné priestranstvo do hĺbky 3 m.
Rezervujeme len predajné miesta vyplatené vopred najneskôr do 31.10.2020. Fotokópiu o
zaplatení žiadame pripojiť k prihláške
Bankové spojenie:
Prima banka
č. účtu IBAN :
SK49 5600 0000 0071 2476 2017
IČO predajcu
variabilný symbol:
poznámka pre adresáta:
meno a priezvisko predajcu
typ prípojky:
približný odber v KW/h:
Na elektrický prúd a vodu budú napojené len stánky s občerstvením, majiteľ je povinný
preukázať sa platnou revíznou správou na zariadenie, ktoré chce napojiť na odber energie.
Poplatok za energie sa platí vopred spolu s poplatkom za predajné miesto.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Želiezovce
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Mesto Želiezovce po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu
osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Želiezovce 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 Želiezovce 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.

V................................................ Dňa .........................
podpis a pečiatka
Telefón
036/7711087

Adresa
SNP č. 2, 937 01 Želiezovce

IČO
307696

