
 

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU  
Finanční odbor 
Oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek 
Radniční 1148, 738 01  Frýdek-Místek 

 
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

  

PROHLÁŠENÍ TYPU C 

pro poplatníka - vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená k pobytu 
žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města 
Frýdku-Místku  
 

POPLATNÍK: 

Příjmení a jméno: …………………………........................................................................................... 

Datum narození: …..…….............................................Rodné číslo:...................................................   

Adresa pobytu: ……............................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa pro doručování*:...................................................................................................................... 

Tel.*: .…………………………………     E-mail*:…………………………………………………………… 

Byt, rodinný dům stavba pro rodinnou rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 

fyzická osoba:  

  Byt 

  Rodinný dům 

  Stavba pro rodinnou rekreaci 

Část obce:    .....................................................................................................................................     

Ulice:         ............................................................................................................................ 

Číslo popisné:………………………………….. číslo evidenční:............................................................ 

Parcelní číslo:         ................................................................................................................... 

Číslo bytové jednotky:      ................................................................................................................... 

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a/ pravdivě.  
 
* Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Souhlasím v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR, se zpracováním mých 
osobních údajů, a to emailové adresy, telefonního čísla, adresy pro doručování. Účelem zpracování osobních údajů 
ve stanoveném rozsahu je kontaktování majitele stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného 
domu v případě nejasností při vyplnění tohoto tiskopisu nebo zjištěných změn správcem poplatku. 
Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že poskytnuté osobní údaje nebudou předávány třetím 
osobám ani do třetích zemí.  
Zpracování osobních údajů bude trvat do odvolání souhlasu se zpracováním. Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje 
jsou přesné a zavazuji se správci písemně oznamovat jakoukoliv změnu uvedených osobních údajů. Správcem osobních 
údajů je Magistrát města Frýdku-Místku, finanční odbor, oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek.  
Osobní údaje uvedené v tomto prohlášení jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace 
o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 
 
        ………………………………………….. 

Dne:         podpis poplatníka 


