ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO SKUPINY ZRANITEĽNÝCH
ODBERATEĽOV
1. Identifikačné údaje odberateľa
Odberateľ

1.2

Vitálne indikovaná osoba zraniteľný odverateľ

Meno

*

Priezvisko

*

Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Pevná linka 1

1.3

Kontaktné telefónne číslo
(Uviesť aspoň dve čísla)

Pevná linka 2
Mobil 1
Mobil 2
Mobil 3

1.4

Ostatné kontakty

*
Uviesť aspoň dve

1.1

Fax
E-mail

2.1

2.2

Identifikácia odberného miesta
(Uviesť aspoň jedno)

Adresa odberného miesta

Číslo odberného miesta
Zákaznícke číslo
Výrobné číslo elektromera

Uviesť
aspoň jedno

1. Identifikačné údaje odberného miesta

Ulica a číslo domu

*

Obec

*

PSČ

*

Ulica a číslo domu

*

Obec

*

PSČ

*

Ulica a číslo domu

*

Obec

*

PSČ

*

3. Adresné údaje
3.1

3.2

Adresa trvalého pobytu

Korešpondenčná adresa

4. Lekárske potvrdenie - vyplňuje lekár-špecialista (potvrdiť iba jedno zo 4.1 a 4.2)
Dátum, pečiatka a podpis lekára
4.1
Lekár - špecialista týmto svojím podpisom a pečiatkou potvrdzuje, že životné funkcie zraniteľného odberateľa uvedeného v tomto
formulári sú závislé na odbere elektrikej energie
Dátum, pečiatka a podpis lekára
4.2
Lekár - špecialista týmto svojím podpisom a pečiatkou potvrdzuje, zraniteľný odberateľ uvedený v tomto formulári je tažko
zdravotne postihnutý v zmysle §2 zákona číslo 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov

* povinné údaje
Za správnosť vyplnenia obchodných údajov zodpovedá:
Dátum:
Meno:				Podpis:

Ochrana osobných údajov
V súlade s Nariadením EP a R (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, bude
spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., so sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO:
36 599 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1411/V, spracúvať osobné
údaje zraniteľného odberateľa uvedené v tejto žiadosti za účelom priznania postavenia zraniteľného odberateľa
podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a plnenia s tým súvisiacich
povinností vyplývajúcich z tohto zákona. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou požiadavkou
a v prípade ich neposkytnutia nemôže spoločnosť VSD priznať odberateľovi postavenie zraniteľného odberateľa.
Spoločnosť VSD taktiež v rámci plnenia zákonných povinností poskytne osobné údaje zraniteľného odberateľa
príslušnému dodávateľovi elektriny, s ktorým má odberateľ uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú upravené v Pravidlách ochrany osobných údajov, pričom ich
aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle www.vsdas.sk.
V prípade, že žiadosť za zraniteľného odberateľa vypĺňa iná fyzická osoba, táto zároveň prehlasuje, že ako
zástupca zraniteľného odberateľa (i) je oprávnená poskytnúť spoločnosti osobné údaje zraniteľného odberateľa
a (ii) oboznámila zraniteľného odberateľa s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov, obsiahnutými v tejto
žiadosti a v Pravidlách ochrany osobných údajov.
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