
OZNÁMENIE 

  

VZNIK /ZMENA/ ZÁNIK* poskytovania odplatného prechodného ubytovania 

   

Platiteľ dane    

Adresa – ulica, číslo, PSČ    

IČO / dátum narodenia   

DIČ    

Banka, v ktorej je vedený účet prevádzkovateľa    

Číslo účtu IBAN    

Názov ubytovacieho zariadenia    

Kategória ubytovacieho zariadenia    

Ubytovacia kapacita  

Adresa ubytovacieho zariadenia – ulica, číslo, PSČ    

Dátum začatia poskytovania odplatného 

prechodného ubytovania 

  

Dátum ukončenia poskytovania odplatného 

prechodného ubytovania 

   

Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby    

Číslo telefónu pevná linka    

Číslo telefónu mobil    

E-mailová adresa    

Propagácia zariadenia na internetovom portáli 

(názov portálu)  

  

*Nehodiace sa preškrtnite   

  

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.  

  

 

  

  

 

 V Pezinku, ...........................................        ............................................................  

                         podpis a pečiatka zodpovednej osoby  

                    
 

 

Spracovanie osobných údajov fyzickej osoby  
 
Mesto Pezinok spracúva vyššie uvedené osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 



č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 

zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je 

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, za účelom spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s daňou za ubytovanie. Doba platnosti 

spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. 

Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt 

budú zlikvidované. Prevádzkovateľ údaje ďalej nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa 

požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak 

spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo 

iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať návrh na začatie konania 

podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením 

žiadosti na adresu prevádzkovateľa : Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok osobne do podateľne 

alebo elektronicky na e-mail gdpr@msupezinok.sk..  
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