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PÍSOMNÉ HLÁSENIE O UVÁDZANÍ URČENEJ LÁTKY *
ZA OBDOBIE OD *

NA TRH

DO *

1. Obchodný názov držiteľa povolenia/registrácie

Názov držiteľa povolenia / registrácie *
IČO *

Sídlo
Kraj

PSČ

Okres

prosím vyberte...

Ulica *

Mesto (obec) *

prosím vyberte...

Súpisné * / Orientačné číslo

Áno

Je adresa držiteľa povolenia/registrácie totožná s miestom výkonu činností? *

/

Nie

Žiadateľ

Titul pred menom

Titul za menom

PRIDA Ť

PRIDA Ť

Meno *

Priezvisko *

PRIDA Ť

PRIDA Ť

Kontaktné údaje
Typ telefónu *

Telefónne číslo *

PRIDA Ť

Číslo povolenia alebo registrácie *

zo dňa

Určená látka
2. Názov určenej látky a CN kód *
Merná jednotka určenej látky *

prosím vyberte...
kilogram
liter

3. Množstvo určenej látky 1)
a) vlastné k poslednému dňu predchádzajúceho hodnotného obdobia: *

kg / liter *

b) vyrobené za hodnotené obdobie

kg / liter *

c) nakúpené alebo iným spôsobom zadovážené v hodnotenom období:

Adresa dodávateľa

Názov dodávateľa

Sídlo
Štát

PSČ

Kraj

Ulica

Okres

Súpisné / Orientačné číslo

/

Mesto (obec)

Účel nákupu

Dátum nákupu

kg / liter *

PRIDA Ť

PRIDA Ť

Celkom nakúpené množstvo

kg / liter

d) Spotrebované vrátane zneškodneného v hodnotenom období
Na účel

Dátum spotreby

kg / liter *

(likvidácie)

PRIDA Ť

Celkom spotrebované (zneškodnené) v hodnotenom období

kg / liter

e) Dodané (odplatne alebo bezodplatne) inému prevádzkovateľovi / používateľovi v hodnotenom období

Adresa odberateľa

Názov odberateľa

Sídlo
Štát

PSČ

Kraj

Ulica

Okres

Súpisné / Orientačné číslo

/

Mesto (obec)

Účel použitia

Dátum predaja

kg / liter *

PRIDA Ť

PRIDA Ť

Celkom dodané inému prevádzkovateľovi / používateľovi v hodnotenom období

f) Celkom vo vlastníctve k poslednému dňu hodnoteného obdobia

kg / liter

kg / liter

PRIDA Ť ĎA LŠIU URČENÚ LÁ TKU

Súhlas so spracovaním údajov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je prevádzkovateľom „Integrovaného informačného systému pre zabezpečenie poskytovania
elektronických služieb MH SR“ (ďalej len „IIS MH SR“).
Prevádzkovateľ IIS MH SR v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov spracúva osobné údaje užívateľov IIS MH SR.
Ako užívateľ IIS MH SR týmto dávam prevádzkovateľovi IIS MH SR, ako aj jeho zástupcom a sprostredkovateľom, svoj výslovný a dobrovoľný súhlas
so spracovaním svojich osobných údajov pre účely prevádzkovania IIS MH SR, s ich správou, uchovávaním, s určovaním ich účelu ako aj s ich
poskytovaním na spracúvanie v zmysle citovaného zákona.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ IIS MH SR je oprávnený si odo
mňa vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia identity. *

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Verzia:1.1
VALIDOVAŤ A UKONČIŤ
Informácie pre používateľa: Tlačidlo "Validovať a ukončiť" umožní kontrolu zadaných údajov a dočasné uloženie zadaných údajov pred odoslaním tohto formulára.
Samotné uloženie formulára do samostatného súboru je možné na stránke pre podanie elektronického formulára.

