
Čunovský jarmok
Miesto, na ktorom môžu čunovskí podnikatelia predávať svoje produkty počas podujatia 

Deň Čunova, ktoré sa uskutoční dňa 22.9.2018 v Čunovskej sýpke.

   Čunovského jarmoku sa môže zúčastniť vyplnením a doručením   
   scanu tejto prihlášky do 19.9.2018 na lenka.maschkanova@gmail.com  
   jednotlivec alebo skupinka občanov, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt  
   v mestskej časti Bratislava – Čunovo a má záujem predávať svoje   
   produkty počas podujatia.

   Predajca si zabezpečí produkty a pomôcky potrebné k predaju na   
   vlastné náklady a zodpovednosť.

   Mestská časť zabezpečí v prípade potreby stoly a elektrickú prípojku a  
   určí stanovište predajcu.

   Začiatok predaja od 14.00 hod. v deň podujatia.

   Po skončení podujatia si každý predajca uprace svoje stanovište.

Prihláška  -  Čunovský jarmok

Meno, priezvisko, obchodný názov: .........................................................................

Adresa: ........................................................... Tel.:................................................

e-mail: ...........................................................

Predaj : .............................................................................................................

Mám záujem o elektrickú prípojku:   áno   nie
Počet stolov: .................. ks

Prehlasujem, že súhlasím s podmienkami čunovského jarmoku.
                                                                      
           
          Podpis:...................................

1.

2.

3.

4.

5.



Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa § 13 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
__________________________________________________________________________

Osoba poskytujúca súhlas:

Titul: 

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu: 
    
    
Subjekt, ktorému sa súhlas poskytuje:
Mestská časť Bratislava- Čunovo 
Sídlom: Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava

 

Dole podpísaná fyzická osoba udeľuje Mestskej časti Bratislava- Čunovo, sídlom: 
Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava, týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov 
v rozsahu:
- meno a priezvisko
- adresa pobytu
- telefónne číslo
- e-mailová adresa
ktoré poskytujem Mestskej časti Bratislava- Čunovo pre účely identifikácie dole podpísanej 
fyzickej osoby ako účastníka- predávajúceho na Čunovskom jarmoku, ktorý organizuje 
Mestská časť Bratislava- Čunovo v rámci podujatia Deň Čunova, ktoré sa uskutoční dňa  
22. septembra 2018.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem slobodne a obmedzujem ho na 
dobu trvania predmetnej súťaže a na dobu jej vyhodnotenia a uverejnenia výsledkov. Tento 

súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

Poučenie k Súhlasu so spracovaním osobných údajov nájdete na www.cunovo.eu.

V ................................, dňa .....................

        ..................................................
                 vlastnoručný podpis


