razítko podatelny - den podání

Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov
odbor ekonomický
tel. 516 499 629, fax. 516 499 634, e-mail:silvie.muckova@adamov.cz, www.adamov.cz

O H L A Š O V A C Í P O V I N N O S T k místnímu poplatku z pobytu
dle čl. 3 vyhlášky Města Adamova č. 8/2019, o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších
předpisů

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Fyzická osoba:
Jméno a příjmení: …………………………..………………...…………………………………
Rodné číslo : ……………………………………….
Trvalé bydliště : ………………………………………………………………………………
Bankovní spojení (číslo účtu) : ………………………………………………
Kontaktní adresa (doručovací adresa): ………………………………………………………..
Nepovinné údaje – souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů (viz. poučení)
Telefon / mobil: ………..…………………..

e-mail: …………………………………….

Fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba:
Jméno a příjmení / obchodní název firmy:
.…………………….……………………………………………………………………………
Sídlo (adresa): …………………………………………………………………………………..
Místo podnikání : ……….……………………………………………………………………..
Osoba oprávněná jednat v poplatkových věcech (jméno, příjmení, adresa a rodné číslo) :
…………………………..……………………………………………………………………..
IČ :….……………………. Číslo účtu : ……………………………………………………
Kontaktní adresa : …………………………………………..…………………………………..
Nepovinné údaje – souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů (viz. poučení)
Telefon / mobil: ………..…………………..

e-mail: …………………………………….
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2. UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ:
Název zařízení: ……………………………………………………………………
Adresa zařízení : …………………………………………………………………..
Datum zahájení činnosti : ………………...
Počet pokojů: …………..
Počet lůžek: ….…..……

V ……………………… dne : ……………

……………………………………….
podpis, razítko

Poučení:
Správcem osobních údajů je Město Adamov, Městský úřad Adamov, odbor ekonomický. Účelem
zpracování osobních údajů ve stanoveném rozsahu je možnost kontaktování poplatníka pro účely
správy a řízení ve věcech místního poplatku z pobytu.
Osobní údaje budou zpracovávány dle zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dle zák. 280/2009
Sb., daňový řád po dobu nezbytně nutnou a následně budou uloženy po dobu 10 let v souladu se zák.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Souhlas se zpracováním osobním údajů lze kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost
zpracování před jeho odvoláním, a to osobně na adrese správce poplatků, nebo doručením písemného
oznámení na výše uvedenou adresu, případně prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím
datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem.
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