Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia
(Príloha č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2016)

vznik/zánik* činnosti ubytovacieho zariadenia
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa
obchodného alebo živnostenského registra:
Adresa – ulica, číslo, PSČ:
IČO:
DIČ:
Banka, v ktorej je vedený účet prevádzkovateľa:
Číslo účtu IBAN:
Názov ubytovacieho zariadenia:
Kategória ubytovacieho zariadenia:
Adresa – ulica, číslo, PSČ:
Dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia:
Dátum ukončenia činnosti ubytovacieho zariadenia:
Počet izieb:
Počet lôžok:
Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby:
Číslo telefónu pevná linka:
Číslo telefónu mobil:
E-mailová adresa:
Propagácia zariadenia na internetovom portáli
(názov portálu):
* Nehodiace sa preškrtnite
Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.

V Bratislave dňa: .................................

.............................................
podpis zodpovednej osoby
a pečiatka
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Daňovník, ako dotknutá osoba, zároveň berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako
prevádzkovateľ spracúva ostatné osobné údaje na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, za účelom plnenia povinností na úseku dani za užívanie verejného priestranstva.
Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností
v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (najmä súdnym exekútorom, súdom, notárom,
správcom konkurznej podstaty, správe katastra nehnuteľností, peňažným ústavom, Sociálnej poisťovni,
Finančnému riaditeľstvu, daňovým úradom, prokuratúre, orgánom činným v trestnom konaní a Policajného
zboru, orgánom štátnej správy, prípadne iným orgánom podľa osobitných predpisov). Prenos do tretích krajín
sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa
vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom,
právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť,
právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania
a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochranaosobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok
nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: číslo telefónu,
e-mailová adresa, údaje o bankovom účte, z ktorého sa bude plniť poplatková povinnosť, za účelom
plnenia povinností na úseku dane za ubytovanie. Súhlas udeľujem na obdobie, ktoré je nevyhnutné na
dosiahnutie účelu spracúvania.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 21 až 28
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavne svojho
práva udelený súhlas odvolať a to zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom
elektronickej pošty na adresu mojepravo@bratislava.sk. Všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a §
19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mi boli
riadne poskytnuté.
Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

V Bratislava dňa: .......................................

...................................
podpis
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