MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE
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:
Rodné číslo:
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:

č.p./č.e.:

č.p./č.e.:

Rodinný dům:
Část obce:
Ulice:
Parcelní číslo:

č.p./č.e.:

V Kopřivnici dne _________________
Podpis _____________________
______________________________________________________________________
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím se zpracováním níže uvedených osobních údajů:
Telefon: ___________________

E-mail: _______________________________________

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
Správcem osobních údajů je Městský úřad Kopřivnici, odbor financí, oddělení správy poplatků. Účelem
zpracování osobních údajů je kontaktování poplatníka pro účely správy a řízení ve věcech místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Bližší informace o mých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na
stránce www.koprivnice.cz (pod odkazem povinné informace). Zpracování výše uvedených osobních
údajů bude probíhat po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů a následně budou uloženy po dobu
10 let.
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, aniž by tím byla
dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním, a to osobně na adrese správce nebo doručením
písemného oznámení na uvedenou adresu, případně prostřednictvím datové schránky nebo na uvedený email (nutný zaručený elektronický podpis).

V Kopřivnici dne:______________________

Podpis:_________________________
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