Strana 1
Ve Smečkách 33

Roční hlášení o prodejích mléka a mléčných
výrobků konečnému spotřebiteli

110 00 Praha 1
tel: + 420 222 871 871
e-mail: podatelna@szif.cz
datová schránka: jn2aiqd

podle § 9 odst. 1 nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Registrační číslo producenta:

Razítko podatelny:

8

1

(vyplní producent)

1. Údaje o producentovi
1.*Fyzická osoba

/

Právnická osoba

2.Obchodní firma vč. právní formy:

3.Jméno fyzické osoby:

4.Příjmení fyzické osoby:

5.Identifikační číslo:

2. Kontaktní odpovědná osoba pro poskytování informací
6.Jméno:

7.Příjmení:

9.Telefon:

10.Fax:

8.Mobilní telefon:

11.E-mail:

Kalendářní rok

Druh výrobku

Prodej mléka a mléčných výrobků
Množství prodaného
Přepočet na množství
mléka v kg
mléka a výrobků

Mléko (l)
Smetana (kg)
Máslo (kg)
Čerstvé a bílé sýry (kg)
Tvrdé sýry (kg)
Jogurt, kysané nápoje (kg)
Tvaroh (kg)
Registrační číslo Státní veterinární správy

S1150025.08

Obsah tuku
(%)
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3. Prohlášení producenta
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.

* producent označí křížkem

Osoby podepisující hlášení (vyplňte hůlkovým písmem)
12.Jméno:

14.Místo vyhotovení:

S1150025.08

13.Příjmení producenta:

15.Datum (den, měsíc, rok):

16.Razítko a podpis producenta:

