Zadávací list samovýroby Pořadové číslo:

/2019

(vyplní osoba oprávněná)

ŽÁDOST
Žádám o zařazení do POŘADNÍKU SAMOVÝROBY DŘEVA V OBECNÍM LESE
Jméno a příjmení

Datum zapsání do pořadníku

Bydliště

Čas zapsání do pořadníku

Kontakt (telefon,e-mail)

Požadované množství dřeva /m

3

Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami pro samovýrobu dřeva z obecního lesa, které jsou vždy v aktuální verzi k
nahlédnutí na Obecním úřadě Jeníkov nebo na internetových stránkách www.obec-jenikov.cz a bezvýhradně s nimi
souhlasím.
V souladu s ustanovením Nařízení 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) uděluji tímto obci Jeníkov, se sídlem, 539 01 Hlinsko, IČO: 0654744 (dále jen „Správce”),
výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, za účelem vedení v Pořadníku samovýroby dřeva v obecním lese a
zadávacím listě samovýroby.
Souhlasím, že osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování samovýroby dřeva v obecnícm lese. Byl jsem
informován, že mám právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce
přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, mám právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů, mám-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Prohlašuji, že jsem
byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a
jsou Správci poskytovány dobrovolně.
V Jeníkově dne:

Podpis:

POVOLENÍ
Údaje o osobě pověřené k provádění samovýroby dřeva. Pokud bude samovýrobu provádět sám žadatel není nutné
vyplňovat.
Jméno a příjmení

Bydliště

Kontakt (telefon,e-mail)

Oprávněná osoba uděluje výše uvedenému samovýrobci souhlas se samovýrobou palivového dřeva v
následujícím rozsahu:

Kontakt na osoby oprávněné dle podmínek pro samovýrobu dřeva z obecního lesa
starosta obce:

Tomáš Černý, 602 615 287 - starosta@obec-jenikov.cz

odborný lesní hospodář: Roman Pešek, 724 194 605 - trollmark@seznam.cz

Souhlas udělil - podpis

