Súhlas
Súhlas so zmenou Žiadateľa o pripojenie
1. Identifikačné údaje súčasného Žiadateľa o pripojenie
Obchodné meno/titul, meno a priezvisko
Sídlo/trvalý pobyt Žiadateľa
IČO/dátum narodenia

DIČ

IČ DPH

Zastúpený
2. Identifikačné údaje nového žiadateľa o pripojenie (budúceho koncového odberateľa elektriny)
Obchodné meno/titul, meno a priezvisko
Sídlo/trvalý pobyt žiadateľa
IČO/dátum narodenia

DIČ

IČ DPH

Zastúpený
3. Identifikačné údaje Odberného miesta
Názov stavby, v ktorej je zriadené Odberné miesto
Adresa stavby, v ktorej je zriadené Odberné miesto
EIC kód Odberného miesta 2 4 Z Z S

Číslo zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy 1 2

4. Ochrana osobných údajov Žiadateľa:
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (ďalej len „ZSD”) spracúva osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy vrátane
predzmluvných vzťahov, na splnenie povinností vyplývajúcich jej z právnych predpisov, na účely oprávnených záujmov alebo na základe platného súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
Ochrana a spracúvanie osobných údajov sa týka len informácií o fyzických osobách. ZSD ako prevádzkovateľ zodpovedá za ochranu a spracúvanie osobných údajov. Žiadatelia (mysliac tým
súčasného aj nového Žiadateľa) sú povinní poskytnúť ZSD údaje označené ako povinné, inak má ZSD právo požiadavku odmietnuť, resp. nespracovať. Ďalšie informácie o podmienkach
spracúvania osobných údajov vrátane práv Žiadateľov ako dotknutých osôb a možnosti ich uplatnenia sú uvedené v informáciách o ochrane osobných údajov dostupných v aktuálnom znení
na www.zsdis.sk/gdpr (ďalej len „Informácie o ochrane údajov“). Žiadatelia svojimi podpismi potvrdzujú, že sa s Informáciami o ochrane údajov oboznámili.
Súčasný Žiadateľ o pripojenie týmto udeľuje novému žiadateľovi o pripojenie súhlas so zmenou žiadateľa o pripojenie vo vzťahu k Odbernému miestu
uvedenému vyššie a s uzatvorením zmluvy o pripojení vo vzťahu k tomuto Odbernému miestu so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.
Za súčasného Žiadateľa o pripojenie

Za nového žiadateľa o pripojenie

Dátum

Dátum

Miesto

Meno, priezvisko a funkcia

Podpis

Meno, priezvisko a funkcia

Miesto
Podpis

1/1

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102, BIC: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava, www.zsdis.sk, odberatel@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop
ZSD_Suhlas so zmenou Ziadatela o pripojenie_0619

