Príloha k žiadosti na povolenie na predaj výrobkov
a poskytovane služieb v zmysle zákona č.178/1998 Z.z.

Čestné vyhlásenie
k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach

Meno a priezvisko: .........................................................................................................................

Dátum narodenia: ............................................................................................................................

Trvale bytom: ............................................................................................................................................

čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej
pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
nemám povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb podľa
tohto ustanovenia:
Vyberte odsek, ktorý sa vzťahuje na vás.
1. Nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka (§ 1 ods. 2)
2. Neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. (§ 2 písm. a,b)
3. Povinnosť evidovať tržbu v registračnej pokladnici (on-line alebo virtuálnej) sa nevzťahuje na
predaj tovaru/na poskytované služby (napr. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím), § 3 ods. 2
písm. a)/
§ 3 ods. 2 písm. b) zák. č. 289/2008 Z.z.
Mesto Nemšová, so sídlom Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje, v
súlade s článkom 6 ods.1 písm. c) Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, na základe § 3 ods. 5 písm. b) zákona NR SR č.178/1998Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb v znení neskorších predpisov, za účelom ich spracovania vo svojej evidencii a
na preukázanie splnenia zákonných podmienok žiadateľom k vydaniu povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
pre Finančnú správu Slovenskej republiky a uchováva ich po dobu určitú, do skončenia účelu spracúvania, s výnimkou
údajov, ktoré je Mesto Nemšová povinné alebo oprávnené uchovávať v zmysle účinných predpisov po dlhšiu dobu. Dotknutá
osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, prípadne právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade porušenia
legislatívy zo strany prevádzkovateľa.

V ....................., dňa....................
................................................
podpis

