VaK

Bruntál a.s.

tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

ŽÁDOST O ZMĚNU NEBO UZAVŘENÍ SMLOUVY O DODÁVCE VODY/ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD *)
číslo smlouvy/číslo odběrního místa
jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma či
název vlastníka, spoluvlastníka nemovitosti dle § 2, odst.
6 zákona čís. 274/2001 Sb.
adresa místa trvalého bydliště / sídla uvedená ve smlouvě
je současně adresou pro doručování písemností
datum narození nebo IČ/DIČ
bankovní spojení, čís. účtu
spojovací číslo SIPO
Odběratel

výše měsíčních záloh
kontaktní údaje – telefon, e-mail
dodací adresa pro zasílání poštovních zásilek (není-li totožná
s adresou vlastníka, spoluvlastníka nemovitosti, nebo pokud není dohodnuto, že zasílání zásilek bude probíhat elektronicky)

daňové doklady (faktury), jakož i další korespondence
vyplývající ze smlouvy (vyjma upomínek o neplacení
faktur), budou na základě vzájemné dohody
s odběratelem odesílány

poštou formou „obyčejné zásilky“ na fakturační, případně
korespondenční adresu odběratele uvedenou ve smlouvě

ano/ne*)

v elektronické podobě na elektronickou adresu odběratele
uvedenou ve smlouvě

ano/ne*)

elektronická adresa pro zasílání daňových dokladů (není-li
dohodnuto, že zasílání zásilek bude probíhat prostřednictvím pošty)

Místo
odběru

obec, část obce

ulice

č.p./č.o./č.ev.*)

katastrální území

pozemek parc.č.

počet trvale připojených osob

účel dodávky pitné vody/odvádění odpadních vod
spotřeba domácnosti __________ % z celkového odběru
vodovod

studna

dešťové vody

ano/ne*)

ano/ne*)

ano/ne*)

vodoměr/paušál*)

vodoměr/paušál*)

vodoměr/paušál*)

Zdroj
vody

*) nehodící

výkon podnikatelské činnosti _________ % z celkového odběru

se škrtněte

Odběratel tímto prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a současně se zavazuje oznámit dodavateli jakoukoliv změnu těchto
údajů, které jsou podkladem pro účtování vodného (stočného).

Datum: ………………………

Podpis odběratele: …………………………………………………

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.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na https://vakbruntal.cz/gdpr/.

