PROHLÁŠENÍ právnické osoby/fyzické osoby podnikající
Toto prohlášení se poště předává za účelem:
dodání zásilky (poštovní poukázky) pod. č.
vyhotovení průkazu příjemce pro osoby (zástupce adresáta):
jméno a příjmení

datum narození

1
2
3
4
5
6

Já, níže podepsaný/á, čestně prohlašuji, že jsem v této věci oprávněn/a jednat jménem adresáta
právnické osoby
(název a adresa adresáta dle zásilky)
fyzické osoby podnikající
(název a adresa adresáta dle zásilky)
a že uvedené údaje jsou pravdivé. Současně beru na vědomí, že přejímám odpovědnost (důsledky) za uvedené skutečnosti.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování osobních údajů na zadní straně tohoto prohlášení.
Jméno a příjmení

Datum narození

Datum

Podpis

11–084A (10/18)

Vyplní pošta:
Prohlášení převzato dne:
Předal (jméno a příjmení, údaje osobního dokladu)

Na toto prohlášení provozovna:

vyhotovila průkaz příjemce č.
vydala zásilku pod. č.:
vyplatila poukázanou peněžní částku:

Podpis:

Razítko provozovny:

Toto prohlášení lze použít, je-li adresátem:
a)

právnická osoba včetně jejích organizačních složek,

b) fyzická osoba podnikající,
c)

subjekt, který není právnickou ani fyzickou osobou,

d) fyzická osoba, jíž mají být zásilky a poukázané peněžní částky dodávány jako právnické osobě.

Pošta neodpovídá za pravdivost údajů uvedených v prohlášení a za pravost osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů:
Česká pošta, s.p., IČO 47114983, (dále jen „ČP“) jako správce zpracovává osobní údaje (dále jen „OÚ“) v rozsahu uvedeném v tomto prohlášení po dobu uložení stanovenou dle
platných právních předpisů, tj. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, a dále pro tyto účely:
1)

Oprávněné zájmy, tj. určení, výkon nebo obhajoba právních nároků ČP. Proti zpracování OÚ za účelem oprávněných zájmů ČP má subjekt údajů právo podat námitku.

2)

Vystavení průkazu příjemce pro umožnění přebírání poštovních zásilek (poukázaných peněžních částek) adresovaných právnické osobě/fyzické osobě podnikající
zástupci adresáta uvedenými výše. Právním titulem je plnění smlouvy uzavřené na základě tohoto prohlášení mezi ČP a adresátem.

Poskytnutí OÚ je dobrovolné, bez nich však ČP nemůže vystavit průkaz příjemce, resp. vydat poštovní zásilku / vyplatit poukázanou peněžní částku osobě, která své oprávnění
k převzetí zásilky (poukázané peněžní částky) neprokáže jinak. OÚ mohou být předány na vyžádání třetím osobám oprávněným dle právních předpisů. Osoba vyplňující toto
prohlášení je povinna informovat obdobně jiné fyzické osoby, jejichž OÚ v souvislosti s tímto prohlášením předává ČP. Další informace včetně práv subjektu údajů naleznete
v záložce Ochrana osobních údajů - GDPR na webových stránkách www.ceskaposta.cz.

