
Čestné vyhlásenie 

 

Podpísaný (meno a priezvisko): ........................................................................................................................... 

Adresa: ................................................................................................................................................................. 

Dátum narodenia: ......................................... čestne vyhlasujem, že nie som povinný používať elektronickú 

registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej 

registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní 

a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. 

289/2008 Z. z.“): 

□ * § 1 ods. 2 zák. č. 289/2008 Z. z. – pretože nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného 

zákonníka, 

□ * § 2 písm. ab) zák. 289/2008 Z. z. – pretože neposkytujem službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 

289/2008 Z. z., 

□ * § 3 ods. 2 písm. a) zák. 289/2008 Z. z. – pretože na tovar, ktorý predávam sa nevzťahuje povinnosť 

evidovať tržbu, 

□ * § 3 ods. 2 písm. b) zák. 289/2008 Z. z. – pretože na službu, ktorú poskytujem sa nevzťahuje povinnosť 

evidovať tržbu. 

 

Toto čestné prehlásenie slúži na vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste. 

 

Čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou. 

 

INFORMOVANIE 

 

Mesto Žiar nad Hronom po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov 

pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Žiar nad Hronom vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov 

a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných 

údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.  
 
Prevádzkovateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom  

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: gdpr@ziar.sk 

  
Právny základ: osobitný zákon  

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Žiar nad Hronom  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: -----------  
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku  

 

Práva žiadateľa:  
• žiadateľ má právo požadovať od Mesta Žiar nad Hronom 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.  

 

 

        .................................... 

         Podpis 

 

 

 

 

* čo sa hodí, vyznačte krížikom 

mailto:gdpr@ziar.sk

