ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
ŽIARSKY JARMOK /11. – 12.10.2019/

Stánky s občerstvením už 10.10.2019 od 12.00 hod./štvrtok/

Údaje o žiadateľovi
PRIEZVISKO
MENO
*vyplní len právnická osoba

NÁZOV FIRMY
IČO
DIČ
DKP(daňový kód pokladne)
Sídlo firmy
resp.
fyzickej osoby

Ulica

č. domu

PSČ

Obec

Tel. kontakt

4. Druh predávaného tovaru, ponúkané služby:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. Požadujete umiestniť stánok v remeselnej zóne: (áno/nie ) : .....................
Prípojku elektrickej energie mesto Žiar nad Hronom zabezpečuje len v zóne občerstvenia na
Svätokrížskom námestí, časti Ul. Hviezdoslavovej a Ul. A. Kmeťa, kde sú umiestňovaní
predajcovia rýchleho občerstvenia.
Kontaktná adresa:
Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
predaj občerstvenia: Ing. Zuzana Beliančinová, č.t. 045/6787158
email: zuzana.beliancinova@ziar.sk
ostatný spotrebný a iný tovar: Janka Fekiačová, č.t. 045/6787139
email: janka.fekiacova@ziar.sk
INFORMOVANIE
Mesto Žiar nad Hronom po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných
údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Žiar nad Hronom 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.
Prevádzkovateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: gdpr@ziar.sk
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Žiar nad Hronom
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: ----------Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Práva žiadateľa:
• žiadateľ má právo požadovať od Mesta Žiar nad Hronom 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.

Dňa : .............................................

__________________
pečiatka, podpis

