ZMĚNA V REGISTRACI – OHLÁŠENÍ NAROZENÍ
(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky obce Trnávky)
A. SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):
Jméno a příjmení________________________________________

Datum narození _______________________

Adresa trvalého pobytu ____________________________________________________________________________
Telefon________________________________

E-mail________________________________________________

B. PŘIHLÁSIT NAROZENÉHO POPLATNÍKA:
Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa trvalého pobytu
pokud se liší od adresy trvalého pobytu společného zástupce

1.
2.
3.
4.

!Za dítě se poplatek platí od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém se narodilo.

Vyplněný formulář doručte osobně nebo poštou na adresu:
Obecní úřad Trnávka, 742 61 Trnávka č.p. 1
Formulář v elektronické podobě zašlete na adresu obec@trnavka.cz
Telefonické dotazy můžete směřovat na čísle 556 729 049.

Souhlasím se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů správcem údajů, pověřeným za Obecní úřad Trnávka,
Trnávka č.p. 1, 742 58 Trnávka, a to za účelem a způsobem uvedeným dále.
Účely, pro který/é jsou osobní údaje získávány:
 Zefektivnění komunikace při vyřizování žádosti.
 Jiné ____________________________________________________
Způsob využití těchto osobních údajů:
 Kontaktování společného zástupce pro potřeby urychlení vyřízení.
 Jiné _____________________________________________________
Doba jejich zpracování:
 Od okamžiku poskytnutí osobních údajů po dobu nezbytnou pro vyřízení a po jejím uplynutí, dále po dobu uložení ve
spisovně správce stanovenou v souladu se spisovým a skartačním řádem vydaným na základě zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví, ve znění pozdější předpisů.
Ochrana osobních údajů – Informace poskytovaná správcem.
 Jiné ______________________________________________________
Byl jsem srozumitelně informován o mých právech v souvislosti s poskytnutím mých osobních údajů
i o skutečnosti, že tyto nebudou využity k jinému účelu či jiným způsobem, než je výše uvedeno.
Toto stvrzuji svým podpisem.

V Trnávce dne __________________

podpis společného zástupce__________________

Za Obecní úřad Trnávka převzal(a)_________________________,

podpis_________________________

Vyplněný formulář doručte osobně nebo poštou na adresu:
Obecní úřad Trnávka, 742 61 Trnávka č.p. 1
Formulář v elektronické podobě zašlete na adresu obec@trnavka.cz
Telefonické dotazy můžete směřovat na čísle 556 729 049.

