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Odbor financí

PŘIHLÁŠKA K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – STAVBA URČENÁ
K INDIVIDUÁLNÍ REKREACI, BYT NEBO RODINNÝ DŮM, VE KTERÝCH NENÍ HLÁŠENA
ŽÁDNÁ FYZICKÁ OSOBA K TRVALÉMU POBYTU

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky Města Kopřivnice)
POPLATNÍK:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu nebo
hlášeného pobytu cizince:
Adresa pro doručování:
(je-li odlišná od adresy TP)

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI:
Stavba určená i individuální rekreaci:
Část obce:
Ulice:
Parcelní číslo:
Byt:
Část obce:
Ulice:
Parcelní číslo:
Rodinný dům:
Část obce:
Ulice:
Parcelní číslo:

č.p./č.e.:

č.p./č.e.:

č.p./č.e.:

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Pozn. Změnu údajů uvedených v ohlášení je poplatník povinen
dle ustanovení § 14 a odstavce 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

V Kopřivnici dne _________________

Podpis _____________________

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

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor financí
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 osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte)
Email:

Tel:

Účely zpracovávání: 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 naleznete na
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice

2/2

