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ODHLÁŠKA - PŘIHLÁŠKA 
k dodávce vody z vodovodu*) 

k odvádění vypouštěných odpadních vod*) 

 
Obec: …………………………..  ulice:  ………………………  číslo domu:  …………….. 

 

číslo vodoměru:  ……………………………………… 

 

 

Původní odběratel:                                              Nový odběratel: 

 
Číslo smlouvy: Číslo smlouvy: 

 

Jméno a příjmení: Jméno a příjmení:  

(název firmy) (název firmy) 

     

adresa bydliště: adresa bydliště: 

(sídlo firmy) (sídlo firmy) 

 

 

IČ: IČ: 

DIČ: DIČ: 

Číslo účtu: Číslo účtu: 

Peněžní ústav: Peněžní ústav: 

 

Datum narození: Datum narození: 

Telefon: Telefon: 

E-mail: E-mail: 

 

 

Předmět odhlášky - přihlášky: 

 

Obě strany se dohodly dne  ……….. ………. na stavu vodoměru při předání  …………………..m3. 

 

Do stavu vodoměru  …………………m3 se zavazuje uhradit peněžní částku za vodné (stočné) původní 

odběratel. Faktury zaslat na adresu:  (viz výše uvedená adresa odběratele). 

 

 

 

Faktury za vodné (stočné) nového odběratele zasílat dle žádosti na adresu: (viz výše uvedená adresa nového 

odběratele). 

 

 

 
Příloha*):   živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, osvědčení plátce DPH, list vlastnictví k napojené nemovitosti, 

                   plná moc 

 

V  ………………………….. dne  ………………………….. 

 
                Původní odběratel   Nový odběratel 

 

 

 

   ………………………………………                                  ………………………………… 
              (jméno, příjmení, podpis)                                                                       (jméno, příjmení, podpis)  

 

*)  nehodící se škrtněte   

 



VaK Bruntál a.s.  
tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

 

 

ISO 9001          Společnost je registrována v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 732. 
REGISTERED QUALITY SYSTEM 

ISO 14001         Telefon: 555 537 300 (554 711 051)   E-mail: zakaznickecentrum@vakbruntal.cz             IČ: 47675861    
REGISTERED EMS  Fax: 555 537 380 (554 710 480)      Bankovní spojení: KB Bruntál č.ú. 1704771/0100   DIČ: CZ47675861 

 

Informace o zpracování osobních údajů 

 

Osobní údaje obsažené na formuláři jsou zpracovávány společností VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 

Bruntál, tel: 555 537 300, e-mail: zakaznickecentrum@vakbruntal.cz (dále také jako „správce“) ve smyslu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

  

Správce má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů za účelem změny osoby odběratele, resp. umožnění 

změny smlouvy o dodávce vody nebo smlouvy o odvádění vypouštěných odpadních vod. Formuláře jsou 

archivovány spolu se smlouvou po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu. Poskytnutí těchto údajů je 

povinným požadavkem, bez jejich poskytují nemůže dojít ke změně osoby odběratele. 

 

Vaše práva 

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo 

podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou 

Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení 

a o odstranění vzniklého stavu. 
 


