
vybavuje: Z. Hágerová, tel.č. 033 6901 205, e-mail: zlatica.hagerova@msupezinok.sk 

 

Mesto Pezinok Mestský úrad 

Radničné námestie 7  

902 14 PEZINOK 

 

Žiadosť o vydanie povolenia predávať výrobky počas príležitostného trhu  

VINOBRANIE  PEZINOK  v dňoch  16.09. – 18.09. 2022 – v uličke remesiel 
 

Žiadam o vydanie povolenia predávať výrobky – umelci podľa autorských práv 
 

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého pobytu:  

DIČ / Dátum narodenia:  

Web, FB, e-mail, mobil:  

Predajné miesto- ulica: 
* požadované  zakrúžkujte 

*Radničné námestie,  *M.R.Štefánika,  *Kollárova,  *Farská 

SORTIMENT  

 

 

Veľkosť predajného miesta 

+ priestor na predvádzanie 
(nie je povinnosť predvádzať) 

dĺžka:              m                 šírka:             m 

dĺžka:              m                 šírka:             m 

Požiadavka na el.energiu 

Vypísať spotrebiče 

(poskytnutie zásuvky v rozvádzači) 

 

Celkový príkon:   ....................... W (kWh) 

Evid. čislo motor. vozidla:  
 

Fyzická osoba - umelecká tvorba (bez povinnosti používať pokladňu): 

čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky sú  originálom diela alebo jeho rozmnoženinou a pre- 

dávajúci   je  ich  autorom a čestné  vyhlásenie, že  nie  je  povinný  používať   registračnú pokladnicu. 
 

 

Dátum:        ............................................... 

                vlastnoručný podpis  

Súhlasím so spracovaním mojich  osobných údajov  a beriem na vedomie poskytnuté informácie v súvislosti so 

spracovaním osobných údajov  (vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov) :    

 
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v informačnom systéme 

prevádzkovateľa:  Mesto Pezinok, Radničné námestie  7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305022, pre vyššie uvedené účely.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon č. 178/1998 Z.z.,  a súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba 

poskytnutia tohto súhlasu je ustanovená v registratúrnom poriadku Mesta Pezinok.  Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 

požiadavkou. 

Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od 

Mesta Pezinok prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie 

osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj 

o práve na prenosnosť osobných údajov a o  práve  podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídla Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem,  že údaje o mojej 

osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/a sú pravdivé. 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov pre mesto Pezinok: gdpr@msupezinok.sk, tel. 033/6901 212. 

 
Dátum:        ............................................... 

                vlastnoručný podpis  

mailto:gdpr@msupezinok.sk

