Prihláška / Odhláška psa držaného na území obce Lipové 
(podľa § 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psa)

Údaje o  držiteľovi  psa:

Meno a  priezvisko                          ---------------------------------------------------------------------------------

Adresa trvalého pobytu                 	--------------------------------------------------------------------------------

Adresa prechodného pobytu         	--------------------------------------------------------------------------------

Údaje o  držaných psoch:          			1. pes                                  2. pes

Plemeno                      		      ------------------------------------------   ------------------------------------
  
Pohlavie                    	------------------------------------------   ------------------------------------
 Farba                       	------------------------------------------   ------------------------------------

 Údaj o  čipovaní psa*        	------------------------------------------   ------------------------------------

 Údaj o očkovaní proti besnote* 	------------------------------------------   ------------------------------------

Vek psa k  dátumu prihlásenia 	------------------------------------------   ------------------------------------
 Dátum od kedy je pes držaný   	------------------------------------------   ------------------------------------

Miesto držania psa x)              	------------------------------------------   ------------------------------------

 Vlastník nehnuteľnosti x)       	------------------------------------------   ------------------------------------
    
 Súhlas vlastníka (podpis) x)   	------------------------------------------   ------------------------------------

Meno psa                               	------------------------------------------   ------------------------------------
( údaje označené x) sa vyplnia vtedy, ak miesto držania psa nie je totožné s  miestom trvalého alebo prechodného pobytu držiteľa psa )
	V Lipovom, dňa ......................... V Lipovom, dňa .........................    

	Podpis.......................................... Podpis ........................................   

Záznamy mesta (vyplňuje obec ) 

Údaje o  držaných psoch:  			1. pes                                  2. pes
Evidenčné číslo psa                    	------------------------------------------   ------------------------------------  
Nebezpečný pes                    	------------------------------------------   ------------------------------------
Záznam o vyradení psa z evidencie (vyplňuje obec na základe osobného a alebo písomného oznámenia vlastníka alebo držiteľa psa) 

Údaje o  držaných psoch:  			1. pes                                  2. pes
Dátum ukončenia držby psa           	------------------------------------------   ------------------------------------  
Dôvod ukončenia držby psa           	------------------------------------------   ------------------------------------

Doklad dokladujúci skutočnosť (nutné!!)**

			    	     ------------------------------------------   ------------------------------------


	V Lipovom, dňa ......................... V Lipovom, dňa .........................    

	Podpis.......................................... Podpis ........................................   




Poznámka:
*Skutočnosť je potrebné aktuálne aktualizovať
	** Potvrdenie veterinára o uhynutí resp. o utratení, 
	     Čestné prehlásenie o úhyne / strate psa, 
	     Čestné prehlásenie nového majiteľa v prípade predaja alebo darovania psa















Oznámenie k spracovaniu osobných údajov:
	Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
	Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. (www.lipove.sk)
ČESTNÉ PREHLÁSENIE VLASTNÍKA / DRŽITEĽA PSA


Dolu podpísaný …............................................... nar. ................................................... 

trvale bytom ......................................................................................................................

ako vlastník /držiteľ psa evidenčné číslo …................ (meno: …...................................)

čestne prehlasujem, že tento pes dňa   .................. *uhynul -  stratil sa – bol odovzdaný

novému vlastníkovi /držiteľovi........................... bytom ….............................................


V …................................., dňa …................................



								…................................................
								                    podpis



Súhlas nového majiteľa s údajmi uvedenými v prehlásení



V …................................., dňa …................................



								…................................................
								                    podpis



Poznámka:
*nevyhovujúce vyškrtnite

Oznámenie k spracovaniu osobných údajov:
	Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
	Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. (www.lipove.sk)

