ŽÁDOST O ZÁPIS DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE – FYZICKÁ OSOBA
Číslo formuláře: OZU/2020/06
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VYPLNÍ ÚŘAD

Žádost podána dne

Odpovědná úřední osoba
Spisová značka
Číslo jednací

Statutární město Pardubice | Magistrát města

Žadatel
Titul, jméno, příjmení

Datum narození

RČ (bylo-li přiděleno)

Státní občanství

IČO (bylo-li přiděleno)

Obchodní firma (jste-li zapsán(a) v obchodním rejstříku)
ID dokladu

Místo trvalého pobytu v ČR
Obec

Část obce

PSČ

Ulice

Č. popisné

Č. orientační

Obec

Část obce

PSČ

Ulice

Č. popisné

Č. orientační

Adresa bydliště mimo ČR

Stát

Adresa sídla
Sídlo trvale shodné s bydlištěm:

ano

ne

Obec

Část obce

PSČ

Ulice

Č. popisné

Č. orientační

Prohlašuji, že mi soud nebo správní orgán

uložil

neuložil

zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby.
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Označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice
Označení

Adresa umístění odštěpného závodu
Obec

Část obce

PSČ

Ulice

Č. popisné

Č. orientační

Předpokládané datum
zahájení provozování
zemědělské výroby

Datum ukončení
provozování
zemědělské výroby

Zasílat změnová osvědčení?
ano

ne

(zamýšlí-li provozovat ZV na dobu určitou)

Doporučené údaje ulehčující a urychlující kontakt se zemědělským podnikatelem
Telefon

Fax

Email

Jiná adresa pro doručování
Obec

Část obce

PSČ

Ulice

Č. popisné

Č. orientační

Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1,
530 21 Pardubice, IČ 002740146 (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 adrese https://www.pardubice.eu/gdpr/.

V
dne

Vlastnoruční podpis
žadatele

