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PLNÁ MOC K ZASTOUPENÍ ÚČASTNÍKA SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Číslo formuláře: OSA/2022/01

Odpovědná úřední osoba

VYPLNÍ ÚŘAD:

Spisová značka

Číslo jednací

str. 1/1

Zmocnitel

Zmocněnec

Datum narození

Datum narození

Číslo OP

Číslo OP

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Plná moc se uděluje na dobu

Bytem

Zmocněn k provedení úkonu:

Bytem

Prohlašuji, že jsem vlastníkem (spoluvlastníkem) nemovitosti

dne

Podpis zmocnitele Podpis zmocněnce

Tuto plnou moc přijímám.

V

Poučení
• Zmocnění může být uděleno:

a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení,
b) pro celé řízení,
c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v budoucnu – v tomto případě musí být podpis na plné moci

vždy úředně ověřen
d) plná moc k přebírání písemností doručované do vlastních rukou – v tomto případě musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem

• Zmocněnec může udělit plnou moc jiné osobě, jen je-li v plné moci výslovně dovoleno, že tak může učinit.
• Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému

Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1,
530 21 Pardubice, IČ 00274046 (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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