Súhlas správcu bytového domu

s pripojením zariadenia slúžiaceho potrebám domácností bytového domu
Údaje, ktoré od Vás budeme požadovať v tejto časti formulára slúžia k jednoznačnej identifikácii odberného miesta
a budú použité v Zmluve o pripojení. Pozorne preto vyplňte všetky polia.
Ako správca/spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov:
Priezvisko a meno / Obchodné meno:
Dátum narodenia / IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bydlisko / Sídlo organizácie: 		
Obec: 			 PSČ:
Ulica:
č.:
bytového domu:
Obec: 			 PSČ:
Ulica:
č.:
Poschodie:
č. bytu:
Parcelné číslo:
Katastrálne územie:
týmto udeľujem súhlas s pripojením zariadenia slúžiaceho potrebám domácností bytového domu pre žiadateľa
o pripojenie:
Priezvisko a meno / Obchodné meno:
Dátum narodenia / IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bydlisko / Sídlo organizácie: 		
Obec: 			 PSČ:
Ulica:
č.:
Tel.:
E-mail.:
IBAN:
do spoločného elektroenergetického zariadenia bytového domu, ako aj s uzatvorením zmluvy o pripojení v mene a na
účet žiadateľa o pripojenie.
Čestne prehlasujem, že mám uzavretú platnú zmluvu o výkone správy pre vyššie uvedený bytový dom.
V súlade s Nariadením EP a R(EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice,
Slovenská republika, IČO: 36599361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1411/V (ďalej Spoločnosť),
spracúva osobné údaje žiadateľa a správcu, alebo v prípade, že žiadateľom a správcom je právnická osoba jeho zákonného či zmluvného zástupcu, ako dotknutých osôb na účel zastupovania správcu a žiadateľa. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou požiadavkou
a v prípade ich neposkytnutia nemôže Spoločnosť tento súhlas akceptovať. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú upravené
v Pravidlách ochrany osobných údajov, pričom ich aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle www.vsds.sk

V 			
dňa:
				

.........................................................
Meno, priezvisko, podpis
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