Úřad městské části Praha 2, odbor živnostenský, Nám. Míru 20, Praha 2

NÁVRH NA
ZAŘAZENÍ

VYŘAZENÍ

ZMĚNU (místa sortimentu apod.)

v příloze č. 1 nařízení č. 9/2011Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

tržnice

trasa pro pojízdný prodej zboží nebo
poskytování služby

tržiště

předsunuté prodejní místo

tržní místo

místo pro nabídku zboží

trh

místo pro nabídku služby

restaurační zahrádka (s povolenou
provozní dobou delší než do 22,00 hod.)

Adresa místa
Ulice

č.p.

Parcelní číslo

Velikost místa m

č.o.

Praha 2

2

Trasa pro pojízdný prodej
(vymezená názvy ulic)
Druh prodejního zařízení
Prodejní doba
Druh prodávaného zboží (sortiment)
nebo poskytované služby
Doba provozu (nepř. příležitostně,
celoročně, od 1.5.-31.10.)

Navrhovatel
Příjmení jméno
Obchodní firma/ název
Sídlo
Identifikační číslo
osoby (IČO)

Telefon/ e-mail/
datová schránka

Adresa pro doručování

V Praze dne

Přílohy:
UPOZORNĚNÍ:

Podpis
další upřesňující doklady (situační plánek k místu, průkaz živnostenského oprávnění nebo výpis z
obchodního rejstříku, příp. stanovisko orgánů památkové péče, Hygienické stanice hl. m. Prahy,
drážního úřadu, stavebního úřadu atd.)
Informace: tel.č. 236044257, 236044151
zařazení místa do „tržního řádu“ nenahrazuje povolení podle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stejně tak jiná
povolení, vyjádření a souhlasy

Poznámka: návrh lze též podat na odboru živnostenském a občanskosprávním MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Účel zpracování
Úřad městské části Praha 2, jako správce (dále jen „Správce“ nebo „my“), má zájem zpracovávat osobní údaje osob,
které podaly návrh na změnu přílohy nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „subjekt údajů“ nebo „Vy“), a to pro účely zpracování novely tohoto nařízení, v nezbytném rozsahu
a po dobu nezbytnou ke zpracování novely do doby jejího schválení Radou hl. m. Prahy.
Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován Váš souhlas. Udělení takového souhlasu je zcela
dobrovolné. Navíc máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat s tím, že v takovém případě bude zpracování osobních
údajů neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho
odvoláním.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme je zpracovávat v rozsahu jméno, příjmení,
adresa pro doručování, identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo. Vaše osobní údaje nebudou dále předávány
třetím stranám nebo do třetích zemí.
3. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou ke zpracování novely nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy,
kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jejího schválení Radou hl. m. Prahy, nebo do odvolání tohoto
souhlasu ze strany subjektu údajů a poté pouze v případě, vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy.
4. Práva subjektu údajů
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům
(čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Dále máte
právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo
na přenositelnost Vašich osobních údajů poskytnutých Správci. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky,
a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích.
V případě, že u Správce uplatníte výše uvedená práva, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději
do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, prosím obraťte se na nás a my
neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).
5. Kontakt
Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce na e-mailové
adrese posta@praha2.cz Za účelem posílení Vašich práv a záruk při zpracování osobních údajů jsme jmenovali též osobu
pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese dpo@praha2.cz, příp. na adrese nám. Míru
20, Praha 2, 120 39.
6. Souhlas
Subjekt údajů tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, v rozsahu a po dobu
specifikovanou výše.
Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce a
ochranu jeho oprávněných zájmů (schopnost doložit udělení souhlasu s prováděným zpracováním). Subjekt údajů rovněž
potvrzuje, že Správce vůči němu splnil informační povinnost v rozsahu požadovaném obecně závaznými právními
předpisy.

V Praze dne:

Podpis:
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