Správa majetku mesta Trnava, p. o.

OBJ. číslo:

Spartakovská ulica 7239/1B, 91701 Trnava
IČO 53041984, IČ DPH SK2121254883

zo dňa:

Formulár žiadosti o užívanie ľadovej a inline plochy pre subjekty (komerčné účely)
Prevádzkovateľ:
Názov:
Sídlo:
Prevádzka:
Adresa prevádzky:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
BIC S.W.I.F.T.:
IBAN:

Správa majetku mesta Trnava, p. o.
Spartakovská ulica 7239/1B, 91701 Trnava
Mestský zimný štadión
Spartakovská 1/B, 917 01 Trnava
Ing. Lenka Klimentová, PhD., riaditeľka
53041984
2121254883
SK 2121254883
Slovenská sporiteľňa, a. s.
GIBASKBX
SK03 0900 0000 0051 6911 6466

Objednávateľ:
Meno a priezvisko/ názov:
Adresa/ sídlo firmy:
Kontaktná osoba:

Rodné číslo/ IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel. číslo:

Email:

Rezervácia ľadovej/ inline plochy v sezóne (vypísať dátumy od - do):
Rezervácia dňa/ dní (uviesť deň/dni od pondelka do nedele):
Rezervácia ľadovej alebo inline plochy:
(vyberte a konkrétne uveďte z možností: hlavná – vedľajšia – inline)
Rezervácia bloku (t. j. presný čas užívania od - do):
Upozornenie: na užívanie ľadovej a inline plochy sa vzťahujú ustanovenia Prevádzkového poriadku. Potvrdená
rezervácia prevádzkovateľom je pre všetky subjekty záväzná a užívanie ľadu bude fakturované v zmysle platného
cenníka mimo riadne odhlásených termínov, resp. termínov zrušených prevádzkovateľom, a to podľa počtu reálne
užívaných hodín na základe rozpisu hlavnej ľadovej plochy, tréningovej ľadovej plochy a inline plochy. Úprava
ľadovej plochy (pred objednaným blokom) je započítaná v cene užívania.

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

....................................................
(pečiatka a podpis objednávateľa)

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím podľa ustanovenia § 13 ods.1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), aby organizácia Mestský zimný
štadión, p. o., Spartakovská 1/B, 917 01 Trnava, použila moje osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v žiadosti za účelom
vystavenia faktúry za užívanie ľadovej plochy v objekte Mestského zimného štadióna Trnava odo dňa doručenia tejto žiadosti
podľa ustanovenia § 13 ods.1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov. Podľa ustanovenia § 54 zákona o ochrane osobných
údajov musia byť osobné údaje uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to
potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Email: info@zimak.trnava.sk
lenka.klimentova@smmt.trnava.sk

Tel.: +421 917 47 88 98
Web: www.zimnystadiontrnava.sk

