MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

O d b o r f in an cí , o d d ě l en í sp ráv y mí st n ích p o p l at ků a p o h le d áv e k

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

Mgr. Hana Ondrašinová
556 879 741
hana.ondrasinova@koprivnice.cz

Změna ohlášení k místnímu poplatku ze psů
(Odhlášení držení psa)
Poplatník – držitel psa:
Příjmení a jméno držitele psa / název společnosti:

r. č. / IČ:
Adresa trvalého pobytu / sídlo:

Zástupce poplatníka vč. adresy:

Důvod odhlášení psa – ode dne:
☐

pes uhynul *)

☐

pes byl utracen, přikládám potvrzení veterináře

☐

pes byl utracen, potvrzení od veterináře nemám *)
Jméno, příjmení a adresa veterináře:

☐

pes se zaběhl *)

☐

změna držitele psa *)
příjmení, jméno a adresa nového držitele:

☐

změna trvalého bydliště držitele psa mimo obec/město od:

☐

úmrtí držitele psa, novým držitelem psa je:

☐

pes vrácen / předán do útulku pro psy *)

☐

jiné*)

*) je nutné vyplnit prohlášení

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

Prohlášení
Prohlašuji, že ode dne:
nejsem držitelem psa s evidenční známkou:
Rasa:
Čip:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny mnou uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a jsem si vědom/a následků v případě
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

V Kopřivnici dne:

podpis držitele psa:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpracovávání nepovinných osobních údajů
Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány správcem v rámci státní správy
i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro
plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není
podmínkou vyřízení příslušné žádosti.
kategorie nepovinných údajů:
Tel.:

e-mail:

Účely zpracování:
Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány pro výše uvedeného správce za účelem
rychlejší a kvalitnější komunikace s poplatníkem.
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů:
Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné agendy a po dobu následné skartační
lhůty.
Práva
a povinnosti
poskytovatele
osobních údajů
a
správce
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice

naleznete

na

