Žiadosť
Žiadosť o vykonanie preložky energetického zariadenia
1. Predmet žiadosti všeobecné ustanovenie
Pri zabezpečovaní realizácie preložky energetického rozvodného zariadenia sa postupuje v zmysle zákona o energetike 251/2012 Z. z. v platnom znení,
§ 45 preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia.
Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
2. Žiadateľ
*Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
*Dátum narodenia/IČO

*IČ DPH

*DIČ

*Predmet podnikania (činnosť)
*Zapísaný v ŽR/OR (obchodný register, oddiel, vložka číslo)

*Právna forma

3. Sídlo žiadateľa
Ulica

*Číslo orientačné

*Obec/časť obce

*PSČ

súpisné

4. Adresa pre doručovanie písomností (vyplňte v prípade, že sa nezhoduje s údajmi v časti 3) Sídlo žiadateľa)
Ulica

*Číslo orientačné

Obec/časť obce

*PSČ

súpisné

5. Kontakt
Telefón/mobil

E-mail

*Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom – v zastúpení (titul, meno, priezvisko, funkcia)
Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom – v zastúpení (titul, meno, priezvisko, funkcia)
*Osoby oprávnené k podpisu zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia)
Osoby oprávnené k podpisu zmluvy, konať vo veciach zmluvy (titul, meno, priezvisko, funkcia)
Názov banky

Číslo účtu/kód banky

6. Miesto/lokalita preložky
*Obec/časť obce
*Okres

PSČ
*Katastrálne územie

*Číslo parcely

*V prípade, že údaje v poliach označených hviezdičkou nebudú vyplnené, resp. žiadosť nebude obsahovať prílohy bodu 10), nebude táto žiadosť akceptovaná našou spoločnosťou.
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7. Predpokladaný rozsah prekladaného energetického zariadenia

8. Názov stavby, ktorá vyvolala potrebu preložky

9. Doplňujúce údaje Žiadateľa

10. Požadované prílohy k žiadosti
– prehľadný situačný plán s vyznačením polohy objektu vrátane parcelných čísiel pozemkov a názvov ulíc (v mierke 1:1000 alebo 1:2000 resp. 1.2880). V pláne
doporučujeme zakresliť všetky susedné objekty.
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11. Ochrana osobných údajov Žiadateľa
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), spracúva a využíva osobné údaje v rozsahu uvedenom v Žiadosti o preložku ďalej
len „Žiadosť“) a v Zmluve o vykonaní preložky spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Zmluva“), na účel uzatvorenia a plnenia Zmluvy, jej
zmeny alebo ukončenia, čo v sebe zahŕňa aj fakturáciu poplatkov, na základe Zmluvy a evidenciu pohľadávok zo Zmluvy, spoluprácu a poskytovanie súčinnosti
orgánom verejnej moci a iným osobám v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Podstatnou náležitosťou uvedeného účelu je
jednoznačná identifikácia Žiadateľa pre potreby plnenia si a vymoženia povinností Žiadateľa zo Zmluvy, riadneho a úplného vysporiadania všetkých záväzkov
a nárokov zo Zmluvy.
Žiadateľ je v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi
údaje označené v Žiadosti a v Zmluve ako povinné, a to údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania vymedzeného v predchádzajúcom odseku,
inak má Prevádzkovateľ právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy. Poskytnutie ostatných údajov je výlučne dobrovoľné.
Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj sprostredkovateľ Prevádzkovateľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve alebo v písomnom
poverení.
V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ oznamuje Žiadateľovi, že v čase uzatvorenia Zmluvy sú sprostredkovateľom Prevádzkovateľa
pri spracúvaní osobných údajov Žiadateľa spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava; E.ON IT Slovakia spol. s r.o.,
so sídlom Čulenova 5, 811 09 Bratislava; E.ON IT GmbH, so sídlom Humboldtstrasse 33, 301 69 Hannover; Crystal Call, a.s., so sídlom Račianska 22/A, 831 02
Bratislava.
Ak Prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, oznámi to Žiadateľovi v lehote ustanovenej
Zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený splniť si svoju informačnú povinnosť aj zverejnením zoznamu sprostredkovateľov
na svojom webovom sídle www.zsdis.sk.
Žiadateľ ako dotknutá osoba má podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa
vyžadovať: (i) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme, (ii) presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje
na spracúvanie, (iii) odpis svojich osobných údajov, ktoré spracúva v informačnom systéme, (iv) opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (v) likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania.
Podľa § 20 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre
ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Toto
právo možno obmedziť iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo
obmedzenie práva vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
Podľa § 20 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s oznámením podľa § 23 ods. 5 a písomne odmietnuť prenos
svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany a ak prenos možno vykonať len so súhlasom dotknutej osoby.
Podľa § 20 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom
oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Podľa § 20 ods. 7 Zákona o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný
zástupca.
Podľa § 20 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Dátum
Miesto
Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov.

*Podpis Žiadateľa
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