

Fyzická osoba opráv. na podnikanie: Meno a priezvisko: .......................................................
Adresa: .............................................................................................. PSČ: .................................
IČO (ak je pridelené): ........................... kontakt. telefón............................. e-mail ...................
a l e b o :
Právnická osoba: Obchodné meno: ............................................................................................
Adresa/ sídlo: .......................................................................................PSČ.................................
IČO ................................. kontakt. telefón ...................................................e-mail ...................
(zastúpený): ..................................................................................................................................

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín							Dátum:



Vec: ŽIADOSŤ o vydanie odborného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva v zmysle zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov k prevádzkovaniu krátkodobého stánkového predaja občerstvenia počas konania hromadnej kultúrno – spoločenskej akcie – Vianočné trhy.


Žiadam o odborné stanovisko RÚVZ k prevádzkovaniu ambulantného predaja občerstvenia počas konania hromadnej kultúrno – spoločenskej akcie – Vianočné trhy  


Opis podmienok stánkového predaja - príprava a podávanie pokrmov rýchleho občerstvenia (povinný údaj):
	Typ  a veľkosť predajného stánku: 

	drevený stánok Mesta Trenčín s rozmerom .............................*,
	iný typ (popísať)




	Vybavenie stánku (nutné priložiť aj dispozičný náčrt vybavenia do priestorov stánku s rozmermi jednotlivého vybavenia v stánku):




	Spôsob zabezpečenia tečúcej teplej a studenej pitnej vody v priestoroch stánku – popísať systém zabezpečenia tečúcej vody:




	Rozsah vyrábaného/predávaného* sortimentu:




	Systém zásobovania tovarom, pôvod polotovarov určených na prípravu pokrmov a občerstvenia:






Meno, priezvisko, bydlisko osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností :
.......................................................................................................................................................










K žiadosti prikladám:
	dispozičný náčrt vybavenia do priestorov stánku s rozmermi jednotlivého vybavenia v stánku – povinný údaj.



V záujme urýchlenia vyjadrenia žiadateľ môže k žiadosti priložiť aj kópiu rozhodnutia k uvedeniu ambulantného predaja občerstvenia počas konania hromadných kultúrno – spoločenských akcií do prevádzky a schválený prevádzkový poriadok. 


Bez nákresu dispozičného vybavenia stánku s uvedenými rozmermi nebude možné žiadosť posúdiť!!!! 
*nehodiace sa prečiarknite


Regionálny úrad Verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „prevádzkovateľ“) informuje žiadateľa   v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), že jeho osobné údaje bude spracúvať v súlade so zákonom za účelom vybavenia predmetu žiadosti (ďalej len „účel“) a na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona a osobitného predpisu. 

Prevádzkovateľ nebude osobné údaje žiadateľa zverejňovať, sprístupňovať, alebo poskytovať tretím stranám, s výnimkou prípadov zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3. zákona. Osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Žiadateľ má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom a namietať podľa § 21 voči ich spracúvaniu, na opravu podľa § 22, na výmaz podľa § 23, na obmedzenie spracúvania podľa § 24 a podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona. 
Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje iba počas doby trvania účelu a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu. Dokumenty s osobnými údajmi v elektronickej forme budú po skončení účelu spracúvania z elektronických médií vymazané. Pri dokumentoch v listinnej forme po skončení účelu prevádzkovateľ bude postupovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. 
Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona: Ing. Ivan Kolka, e-mail: zodpovednaosoba@kolka.sk    








Čitateľne meno, priezvisko (funkcia) 
podpis (prípadne pečiatka)

