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Spisová značka (žadatel nevyplňuje)
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

Žádost o registraci prvního kupujícího

tel: + 420 222 871 871
e-mail: podatelna@szif.cz
datová schránka: jn2aiqd

podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Registrační číslo prvního kupujícího:

Razítko podatelny:

(vyplní odpovědný referent SZIF)

1. Údaje o žadateli
1.*Fyzická osoba

/

Právnická osoba

2.Obchodní firma vč. právní formy:

3.Titul před:

4.Jméno fyzické osoby:

7.Rodné číslo fyzické osoby:

5.Příjmení fyzické osoby:

8.Identifikační číslo:

9.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno):

10.Adresa sídla firmy/trvalého bydliště - Ulice:

11.Číslo popisné:

14.Část obce, městská část:

15.Kraj (dle NUTS-3):

18.Telefon:

19.Fax:

2. Adresa pro doručování

6.Titul za:

12.Číslo orientační:

13.Obec:

16.Okres (dle NUTS-4):

17.PSČ:

20.E-mail:

(vyplňuje se pouze, je-li odlišná od sídla firmy nebo trvalého bydliště fyzické osoby)

21.Ulice:

22.Číslo popisné:

25.Část obce, městská část:

26.Podací pošta:

23.Číslo orientační:

24.Obec:

27.PSČ:

3. Kontaktní odpovědná osoba pro poskytování informací
28.Jméno:

29.Příjmení:

31.Telefon:

4. Místo podnikání

30.Mobilní telefon:

32.Fax:

33.E-mail:

(vyplňuje se pouze, je-li odlišné od sídla firmy nebo trvalého bydliště fyzické osoby)

34.Adresa místa podnikání - Ulice:

35.Číslo popisné:

38.Část obce, městská část:

39.Kraj (dle NUTS-3):

36.Číslo orientační:

37.Obec:

40.PSČ:

5. Bankovní spojení žadatele
41.Název banky:

S1150015.05

42.Číslo účtu:

43.Kód banky:
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6. Typ prvního kupujícího*
a) odbytová organizace
b) zpracovatel mléka
c) jiný
44.Bližší specifikace (vyplňuje se pouze, je-li zaškrtnut bod c):

7. Prohlášení žadatele
Všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom své trestní odpovědnosti.
Souhlasím s tím, aby údaje v této žádosti byly vedeny Státním zemědělským intervenčním fondem,
jak v listinné podobě, tak v elektronické databázi pro potřeby zpracování žádosti a dále souhlasím,
aby byly zpracovány pro účely vlastní administrace, pro statistické a evidenční účely.
Všechny údaje uvedené v této žádosti jsem řádně zkontroloval, přičemž údaje uvedené v této žádosti
a těchto deklaracích vyjadřují mou pravou a skutečnou vůli.
Jsem si vědom svých práv, které mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Beru na vědomí, že údaje z tohoto hlášení budou Státním zemědělským intervenčním fondem
zpracovávány v listinné i elektronické formě pro potřeby administrace žádosti, statistiky, evidence,
účetnictví Státního zemědělského intervenčního fondu i Ministerstva zemědělství ČR.
Beru na vědomí, že osobní údaje mohou být dále zpracovávány orgány EU nebo České republiky
a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679,
ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou ode dne
účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.
Dále prohlašuji:
- že, každá dodávka syrového mléka bude označena dokladem, který ji umožní identifikovat, a to
prostřednictvím identifikačního čísla osoby nebo názvu a sídla anebo jména, propřípadě jmen
a příjmení a sídla nebo bydliště producentů mléka, kteří prvnímu kupujícímu syrové mléko prodali;
- že dodávky syrového mléka, které prodám hospodářským subjektům, budou označeny
identifikačním číslem osoby nebo názvem a sídlem anebo jménem, popřípadě jmény a příjmením
a sídlem nebo bydlištěm těchto hospodářských subjektů;
- že jsem zavedl evidenční systém zajišťující poskytování informací Fondu podle § 3 nařízení vlády
č. 282/2014 Sb., v platném znění;
- že veškeré syrové mléko budu dodávat výlučně do podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení,
ve kterých je syrové mléko ošetřeno nebo zpracováno.
*

žadatel označí křížkem

Osoby podepisující žádost (vyplňte hůlkovým písmem)
45.Jméno:

47.Místo vyhotovení:

S1150015.05

46.Příjmení žadatele/statutárního zástupce:

48.Datum (den, měsíc, rok):

49.Razítko a podpis žadatele:

