/

/

Strana 1

Registrační číslo žádosti/Spisová značka (žadatel nevyplňuje)
Ve Smečkách 33

Žádost o schválení společnosti
jako zpracovatele
průmyslové suroviny

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 886
fax:+420 222 871 875

Údaje o žadateli
Obchodní firma vč. právní formy:

Adresa sídla firmy (dle Obchodního rejstříku):

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno):

Plátce DPH:

Ano
Kontaktní údaje statutárního orgánu:

Statutární orgán (jméno a příjmení):

Zapsán u Živnostenského úřadu:

Ne

Evidenční číslo dokladu:

Vydaný dne:

Kontaktní údaje
Příjmení kontaktní osoby:

37.Telefon:

36.Mobilní telefon:

38.Fax:

39.E-mail:

Místo podnikání/doručovací adresa (pokud se liší od sídla firmy)
Obchodní firma vč. právní formy:

Obchodní firma vč. právní formy:

Údaje o zpracovávané průmyslové surovině
Popis:

KN kód:

Popis:

KN kód:

Popis:

KN kód:

Údaje o konečném výrobku
Popis:

KN kód:

Popis:

KN kód:

Popis:

KN kód:

Popis:

KN kód:
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Žádost o schválení společnosti
jako zpracovatele
průmyslové suroviny

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 886
fax:+420 222 871 875

Poznámka k uváděným skutečnostem

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé;
prohlašuji, že umožním kompetentním orgánům provádět veškeré kontroly, které jsou nezbytné
pro sledování zpracování průmyslové suroviny a výroby schválených výrobků uvedených v Příloze
NK(ES) č. 967/2006 a budu s nimi v maximální míře spolupracovat a poskytovat jim v rámci
kontrolní činnosti potřebnou součinnost;
zavazuji se, že jsem uživatelem strojně-technologického zařízení k rafinaci cukru;
zavazuji se, že budu SZIF poskytovat údaje ve smyslu čl. 15 odst. 2 NK(ES) č. 891/2009,v pl. znění;
zavazuji se, že povedu skladovou evidenci včetně evidence množství prodaného bílého cukru
a odpovídajícíh cen a podmínek;
jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou
zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,
v platném znění a mohou být zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti
auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie;
jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou
zveřejněny v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění,
na internetových stránkách www.szif.cz, a to dva roky od data prvního zveřejnění;
jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
a dle směrnice 95/46/ES, v platném znění;
jsem si vědom/a svých práv, které mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, v platném znění;
souhlasím s tím, aby údaje z této žádosti byly uvedeny Státním zemědělským intervenčním fondem
jednak v listinné podobě, jednak v elektronické databázi pro potřeby zpracování žádosti a dále
souhlasím, aby byly zpracovány pro účely vlastní administrace pro statistické, evidenční a účetní
účely.
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Žádost o schválení společnosti
jako zpracovatele
průmyslové suroviny

110 00 Praha 1
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Povinné přílohy
Popis výrobního postupu konečného výrobku a kapacita výroby
Koeficienty zpracování průmyslové suroviny (spotřeba prům. suroviny na jednotku výrobku)

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Místo vyhotovení žádosti:

S1250001.02

Datum (den, měsíc, rok):

