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SOUHLAS S POŘÍZENÍM KOPIE
DOKLADU TOTOŽNOSTI

Já, níže podepsaný/á

Jméno Příjmení

Datum narození  Email

Druh dokladu totožnosti

Adresa trvalého bydliště

souhlas1  s pořízením kopie 2  mého občanského průkazu / cestovního pasu či jiného dokladu totožnosti 
pro účely ověření zletilosti prodávajícím ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb. a k uchování této 
kopie pro účely prokázání splnění této povinnosti prodávajícím kontrolnímu orgánu (ČOI) podle 
příslušného zákona3 Souhlas s pořízením kopie se vztahuje jen k přiloženému dokladu zaslanému spolu 
se souhlasem.
společnosti JKS seeds s.r.o., Masarykova 60 / 139, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku  
vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35930.

Poučení: 
1  Souhlas je vyžadován podle § 15a odst. 2 zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, resp. podle § 2 odst. 3 zák. 
    č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění.
2  Kopie dokladu se pořizuje na tento tiskopis na zadní stranu nebo na samostatný list.
3  Např. zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v platném znění.
4  V případě, že zákazník neudělí souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti, JKS seeds s.r.o. nesmí zákazníkovi službu poskytnout a to 
    podle zákona § 6 zák. č. 65/2017 Sb.
5  Veškerá nezbytná poučení a informace jsou uvedena v souboru "Souhlas se zpracováním osobních údajů", který je ke stažení v emailu,   
    který vám přišel s potvrzením objednávky či registrace. Soubor je také ke stažení na webu www.weedshop.cz v kategorii kontakty nebo na     
    vyžádání u našich zaměstnanců. 

V …………………………………………………….. dne …………………………………….  ………………………………………………………………………. 
Podpis zákazníka 

Razítko a podpis 

tímto

uděluji neuděluji 4
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