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Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Číslo formuláře: OD/25/16
Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby
VYPLNÍ ÚŘAD!
Žadatel:
VYPLNÍ ŽADATEL!
Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu (sídla).
VYPLNÍ ŽADATEL!
(podle § 21a odst. 5 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů)
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SPZ
Tovární značka,
obchodní označení
Typ a výrobní
číslo taxametru
Výrobní číslo paměťové 
jednotky taxametru
VYPLNÍ ŽADATEL!
Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 002740146 (dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.pardubice.eu/gdpr/.
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