Regionální potravina
Část A
Identifikační údaje žadatele
Žadatel
1. Obchodní jméno právnické osoby dle výpisu z Obchodního rejstříku (PO) – nevyplňuje fyzická osoba (FO)

2. Titul, jméno a příjmení žadatele (statutární zástupce PO) nebo titul, jméno a příjmení žadatele (FO)

3. IČ

4. Ulice

6. Město (Obec)

7. PSČ

10. Telefon

11. E-mail

5. Číslo popisné/orientační

9. Datová schránka

8. Kraj

12. Webová adresa

Adresa pro doručování (vyplňuje se, pokud je jiná než výše uvedená adresa žadatele)
13. Titul, jméno a příjmení žadatele (statutární zástupce PO) nebo titul, jméno a příjmení žadatele (FO)

14. Ulice

15. Číslo popisné/orientační

16. Město (Obec)

17. PSČ

Adresa provozovny, ve které je vyráběn výrobek přihlášený do soutěže RP
18. Ulice

19. Číslo popisné/orientační

20. Město (Obec), PSČ

21. Kraj

22. V

23. Dne

24. Podpis(y) statutárních zástupců (PO), podpis
žadatele (FO)

25. Otisk razítka žadatele (pokud užívá)

Příloha k části A:
Kopie výpisu z Obchodního, Živnostenského rejstříku nebo z Evidence zemědělského podnikatele, ne starší 3
měsíců.
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Regionální potravina
Část B
Technická dokumentace výrobku

OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU

Soutěžní KATEGORIE
VÝROBKU dle Metodiky

ZÁKONNÝ NÁZEV výrobku dle
platné legislativy
(neexistuje-li, uvede se vžitý
název nebo popisný název)

SLOŽENÍ VÝROBKU
Uvést všechny použité suroviny
vč. přídatných látek, viz etiketa
výrobku.
U základních surovin určujících
charakter výrobku uvést
procentuální zastoupení
a původ v daném kraji.
Pokud nepochází surovina
z daného kraje, uvést její
faktický původ a zdůvodnění
této skutečnosti.
Popis kvalitativní
NADSTANDARDNÍ
CHARAKTERISTIKY

ZÁKLADNÍ ZNAKY
technologického postupu

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ
POŽADAVKY 1

Povinné uvedení pouze u masných výrobků (obsah soli a tuku), mléčných výrobků (dle druhu výrobku podle
vyhlášky č. 397/2016 Sb., např. konkrétní údaj o obsah tuku, tuk v sušině, sušina).
1)
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Regionální potravina
Část B
Technická dokumentace výrobku

TYPY A VELIKOSTI BALENÍ
výrobku (včetně charakteristiky
použitého obalu)

ZPŮSOB DISTRIBUCE
VÝROBKU (včetně podmínek
skladování)

SEZNAM MÍST PRODEJE
výrobku (včetně uvedení adresy
prodeje)

Obchodní jméno žadatele (PO)
nebo jméno a příjmení žadatele
(FO)
Registrační číslo podniku
(u potravin živočišného původu)
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení
Kontaktní osoba
Telefon
Kontaktní osoba
Email

Příloha k části B:
U baleného výrobku přiložit srozumitelnou a čitelnou etiketu všech velikostí obalů nebo
srozumitelný a čitelný náhled všech velikostí obalů, které jsou přihlášeny do soutěže.
U nebaleného výrobku přiložit fotografii výrobku.
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Regionální potravina
Část C
Čestné prohlášení žadatele

1. Svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil(a) s Metodikou pro
udělování značky „Regionální potravina“, která stanovuje podmínky pro udělení této
značky. Prohlašuji, že nejsem v likvidaci a že u mě nejsou dány překážky pro
provozování živnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon ve znění
pozdějších předpisů. Jsem si vědom(a) právních následků, které v důsledku
nepravdivých informací mohou nastat.
2. Prohlašuji, že informace uvedené v žádosti o udělení značky „Regionální potravina“ a
v ostatních předložených dokumentech jsou věrohodné, úplné a pravdivé.
3. Prohlašuji, že dodržuji pravidla správné výrobní a hygienické praxe u potravinářských
výrobků, nebo pravidla správné zemědělské praxe u zemědělských výrobků.

V

dne

Podpis(y) statutárních zástupců (PO), podpis žadatele (FO):
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Regionální potravina
Část D
Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů1)
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou
upraveny v Metodice pro udělování značky „Regionální potravina“, a uděluji souhlas se
zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci formuláře Části A, B, C případně
Změnového formuláře, a to na dobu 10 let ode dne podání žádosti. Tento souhlas uděluji
svobodně a obsah souhlasu je mi srozumitelný.
Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, a to písemným odejmutím
souhlasu zaslaným Správci pro účely zpracování osobních údajů značky „Regionální
potravina“.
Beru na vědomí, že:


zpracování osobních údajů je nezbytné pro naplnění účelu tohoto zpracování, kterým
je zejména administrace žádostí a vedení evidence držitelů značky „Regionální
potravina“ a realizace marketingových akcí na podporu produktů značky „Regionální
potravina“.



bez udělení souhlasu není možné realizovat činnosti související s administrací držitelů
značky „Regionální potravina“, tzn., není možné žádost zařadit do soutěže.



souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to písemným
odejmutím souhlasu zaslaným Správci pro účely zpracování osobních údajů značky
„Regionální potravina“.



v případě odejmutí souhlasu se zpracováním osobních údajů bude ukončeno
zveřejňování údajů o držiteli značky „Regionální potravina“ ze strany vlastníka
a administrátora značky „Regionální potravina“; nadále budou údaje uloženy po dobu
trvání platnosti uděleného ocenění značkou „Regionální potravina“ a po dobu platných
skartačních lhůt administrace žádostí a evidence držitelů značky „Regionální
potravina“.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v „Oznámení o ochraně
osobních údajů“ v SZIF, viz www.szif.cz/cs/ochrana_osobnich_udaju.

V

__________

dne

Podpis(y) statutárních zástupců (PO), podpis žadatele (FO):

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), v platném znění.
1)
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