
Žiadosť o zápis do evidencie
samostatne hospodáriaceho roľníka

Osobné údaje žiadateľa:
Meno a priezvisko:

Adresa:

Rodné číslo: IČO: Telefón – pevná linka:

  
Telefón – mobil: E-mail:

 

Doplňujúce údaje:
Obchodný názov SHR:

Adresa činnosti SHR:

Podnikanie ku dňu zápisu do SHR:

  Áno       Nie

Prevažujúca činnosť SHR:

(napr.: rastlinná výroba, živočíšna výroba, kombinovaná výroba, iné výkony súvisiace s poľnohospodárskou výrobou)

Prílohy:

  Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 6,50 €

  Doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva)

  Doklad o osobitnom povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti 
 podľa osobitných predpisov vyžaduje

Poznámka: Vhodný údaj označte X
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Informovanie o spracúvaní osobných údajov
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@modra.sk

Právny základ: osobitný zákon

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ – Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to 
osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať 
OÚ len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným záko-
nom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva žiadateľa

•  žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,

• žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému 
orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Dátum:  

Miesto:  

podpis žiadateľa
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