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V Z O R
 Pozemok

 Stavba

•	 so	zriadením	odberného	elektrického	zariadenia
•	 s uzatvorením	zmluvy	o pripojení	a pripojením	odberného	elektrického	zariadenia	do distribučnej	sústavy

A) Vlastník nehnuteľnosti1):

B)	Žiadateľ	o súhlas	vlastníka	nehnuteľnosti

C)	Identifikácia	nehnuteľnosti2)

Meno a priezvisko (Fyzická osoba)/Obchodné meno (Právnická osoba)

Meno a priezvisko (Fyzická osoba)/Obchodné meno (Fyzická osoba – podnikateľ)/Obchodné meno (Právnická osoba)

Trvalý pobyt (Fyzická osoba)/Miesto podnikania (Fyzická osoba – podnikateľ)/Sídlo (Právnická osoba)

Dátum narodenia (Fyzická osoba)/IČO (Fyzická osoba – podnikateľ)/Dátum narodenia/IČO (Právnická osoba)

Registrácia (Právnická osoba/Fyzická osoba – podnikateľ)

Trvalý pobyt (Fyzická osoba)/Sídlo (Právnická osoba)

Registrácia (Právnická osoba)

Katastrálne územie

Číslo orientačné/súpisné

Druh pozemku

Katastrálne územie

Druh pozemku

Register “C”/”E”

Výmera

Register “C”/”E”

Výmera

Číslo parcely

Druh a popis stavby

List vlastníctva

Číslo parcely

List vlastníctva

Počet spoluvlastníkov Spoluvlastnícky podielDátum narodenia (Fyzická osoba)/IČO (Právnická osoba)

 Byt/nebytový	priestor

Ulica

Obec/časť obce

Číslo bytu/nebytového priestoru Podlažie

Číslo orientačné/súpisné

PSČ

List vlastníctva

D)	Vlastník	nehnuteľnosti	týmto	dáva	žiadateľovi	neodvolateľný	súhlas2)

 so zriadením nižšie uvedeného odberného elektrického zariadenia na nehnuteľnosti uvedenej vyššie
 s uzatvorením zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy a pripojením odberného elektrického zariadenia uvedeného nižšie tvoriaceho súčasť nehnuteľnosti 
uvedenej vyššie v tomto dokumente do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

1) V prípade viacerých spoluvlastníkov nehnuteľnosti použite priestor na ich identifikáciu na ďalšej strane formulára v časti F)
2) Označte vašu voľbu

Ján Kováč

8. 4. 1970 1

Poľná 1, 811 08 Bratislava

-

1/1

JOZEF NOVÁK

nová 12/245, 831 03 Bratislava

23. 4. 1967

X 12/618

trnava

ostatná Plocha 996 m2 4481

c

DOM

9013/181

X
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V Z O R

E)	Popis	odberného	elektrického	zariadenia

Týmto vlastník nehnuteľnosti zároveň súhlasí s maximálnou rezervovanou kapacitou v hodnote

Spoluvlastník nehnuteľnosti 3

F)	Identifikácia	spoluvlastníkov	nehnuteľnosti
Spoluvlastník nehnuteľnosti 2

Meno a podpis spoluvlastníka nehnuteľnostiV Dňa

Meno a priezvisko (Fyzická osoba)/Obchodné meno (Právnická osoba)

Trvalý pobyt (Fyzická osoba)/Sídlo (Právnická osoba)

Registrácia (Právnická osoba)

Dátum narodenia (Fyzická osoba)/IČO (Právnická osoba) Spoluvlastnícky podiel

Meno a podpis spoluvlastníka nehnuteľnostiV Dňa

Meno a priezvisko (Fyzická osoba) /Obchodné meno (Právnická osoba)

Trvalý pobyt (Fyzická osoba)/Sídlo (Právnická osoba)

Registrácia (Právnická osoba)

Dátum narodenia (Fyzická osoba)/IČO (Právnická osoba) Spoluvlastnícky podiel

Spoluvlastník nehnuteľnosti 4

Meno a podpis spoluvlastníka nehnuteľnostiV Dňa

Meno a priezvisko (Fyzická osoba) /Obchodné meno (Právnická osoba)

Trvalý pobyt (Fyzická osoba)/Sídlo (Právnická osoba)

Registrácia (Právnická osoba)

Dátum narodenia (Fyzická osoba)/IČO (Právnická osoba) Spoluvlastnícky podiel

Spoluvlastník nehnuteľnosti 5

Meno a podpis spoluvlastníka nehnuteľnostiV Dňa

Meno a priezvisko (Fyzická osoba) /Obchodné meno (Právnická osoba)

Trvalý pobyt (Fyzická osoba)/Sídlo (Právnická osoba)

Registrácia (Právnická osoba)

Dátum narodenia (Fyzická osoba)/IČO (Právnická osoba) Spoluvlastnícky podiel

25 a
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V Z O R

G)	Ochrana	osobných	údajov	Vlastníka	nehnuteľnosti
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „PDS“) spracúva a využíva osobné údaje v rozsahu uvedenom v súhlase vlastníka nehnuteľnosti (ďalej len „Súhlas“) na účel 
zriadenia odberného elektrického zariadenia, uzatvorenia Zmluvy o pripojení zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej 
len „Zmluva“) a pripojenia odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, čo v sebe zahŕňa aj spoluprácu a poskytovanie súčinnosti orgánom verejnej moci a iným 
osobám v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Podstatnou náležitosťou uvedeného účelu je jednoznačná identifikácia vlastníka nehnuteľnosti, resp. 
v prípade viacerých spoluvlastníkov nehnuteľnosti každého zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti (vlastník nehnuteľnosti, resp. v prípade viacerých spoluvlastníkov nehnuteľnosti 
ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov samostatne alebo aj všetci spoluvlastníci spoločne, ďalej v texte len „Vlastník“) a pre potreby zriadenia odberného elektrického zariadenia, resp. 
uzatvorenia Zmluvy a pripojenia odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.
Vlastník je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) povinný 
poskytnúť PDS všetky údaje uvedené v Súhlase a to údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania vymedzeného v predchádzajúcom odseku, inak má PDS v zmysle 
ustanovenia § 39 ods. 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy so 
žiadateľom, resp. ukončiť Zmluvu so žiadateľom. 
Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj sprostredkovateľ PDS v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve. 
V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov PDS oznamuje Vlastníkovi, že sprostredkovateľom PDS pri spracúvaní osobných údajov Vlastníka sú spoločnosti: Západoslovenská 
energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551; E.ON Business Services Slovakia spol. s r.o., so sídlom Čulenova 5, 811 09 Bratislava, IČO: 31 404 600; 
E.ON Business Services GmbH, so sídlom Humboldtstrasse 33, 301 69 Hannover, Nemecká spolková republika; Crystal Call, a.s., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 
35 880 805.
 Ak PDS poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, zabezpečí oznámenie tejto skutočnosti Vlastníkovi v lehote ustanovenej Zákonom 
o ochrane osobných údajov, pokiaľ mu túto povinnosť ukladá Zákon o ochrane osobných údajov. PDS je oprávnený splniť si túto svoju informačnú povinnosť aj zverejnením 
zoznamu sprostredkovateľov na svojom webovom sídle www.zsdis.sk. 
Vlastník ako dotknutá osoba má podľa ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od PDS vyžadovať: (i) potvrdenie, či 
sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, (ii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa 
§ 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je Vlastník 
oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, (iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné 
údaje na spracúvanie, (iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, 
neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (vi) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom 
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (vii) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu 
zákona, (viii) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak PDS spracúva osobné údaje na základe súhlasu Vlastníka (ako 
dotknutej osoby). 
Podľa § 28 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov má Vlastník na základe písomnej žiadosti právo u PDS namietať voči (i) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých 
predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, (ii) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. 
d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo (iii) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona 
o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. 
Podľa § 28 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov, Vlastník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u PDS kedykoľvek namietať voči 
spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením 
dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov 
poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Vlastníka je oprávnená, PDS je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Vlastník namietal, bez 
zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 
Podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov, Vlastník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u PDS kedykoľvek namietať 
a nepodrobiť sa rozhodnutiu PDS, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného 
spracúvania jeho osobných údajov. Vlastník má právo žiadať PDS o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom PDS 
je povinný žiadosti Vlastníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia PDS 
informuje Vlastníka v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Vlastník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené 
opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Vlastníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov PDS vydal rozhodnutie, ktorým 
vyhovel požiadavke Vlastníka, alebo ak PDS na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Vlastníka. 
Podľa § 28 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov, ak Vlastník uplatní svoje právo (i) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje 
za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Vlastník doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, (ii) 
osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Vlastníka; kópiu zápisnice 
je PDS povinný odovzdať Vlastníkovi, (iii) u sprostredkovateľa podľa bodu (i) alebo (ii) vyššie, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať PDS bez zbytočného odkladu.
Podľa § 28 ods. 7 Zákona o ochrane osobných údajov, Vlastník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania 
o ochrane osobných údajov. 
Podľa § 28 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov, ak Vlastník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. 
Podľa § 28 ods. 9 Zákona o ochrane osobných údajov, ak Vlastník nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Meno a podpis vlastníka nehnuteľnostiV Dňa

Vlastník nehnuteľnosti svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov.

Bratislave 1. 10. 2013 Ján Kováč


