Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice VI
Městský obvod Pardubice VI
odbor ekonomický a správní
Kostnická 865, 530 06 Pardubice

Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Poplatník
Jméno a příjmení (název u právnické osoby):
Rodné číslo:
Trvalé bydliště (sídlo u právnické osoby):
Adresa pro doručování (vyplnit pouze liší-li se od trvalého bydliště):
IČ (vyplnit pouze u právnické osoby nebo u fyzické osoby podnikatele):
Poplatník bydlí v rodinném domě:

ano

ne *)

Poplatník pobírá invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jediným zdrojem příjmu
poplatníka, nebo dva z těchto důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů poplatníka:
ano
ne *)
Poplatník pobírá sirotčí důchod:

ano

ne *)

Pes
Plemeno:
Jméno psa:
Pohlaví:

Pes

Datum narození psa:

Od kdy je pes poplatníkem držen:

Zbarvení:

Zvláštní znamení:

Fena *)

Číslo čipu/ tetování: *)
Pes je z útulku:

ano

ne *)

Jedná se o dalšího psa chovaného poplatníkem :

ano

ne *)

Výše poplatku:

Počet splátek:

Číslo evidenční známky (vyplní správce poplatku):
Poznámka:
Prohlašuji, že údaje uvedené v přiznání k místnímu poplatku ze psů jsou úplné a pravdivé
V Pardubicích dne:

Podpis:

*) nehodící se škrtněte
Vyplněním údajů dávám správci místních poplatků, kterým je Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice, Městský obvod
Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice - Svítkov, IČ:00274046 (dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto
osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany
správce. Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí
informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo
oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji,
že mi byly poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-vi-svitkov/radnice/gdpr/.
Podpis……………………………….

