Objednávka
Objednávka na služby v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny
1. *Predmet Objednávky
vytyčovanie káblov VVN, VN, NN
dozor, zaisťovanie a odistenie pracoviska
manipulácie na energetických zariadeniach VN, NN
realizácia prípojky krátkodobého odberu a odpojenie prípojky
iné v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny (uveďte predmet objednávky):
2. Objednávateľ
*Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
*Dátum narodenia/IČO

**IČ DPH

**DIČ

**Zapísaný v ŽR/OR (Obchodný register, oddiel, vložka číslo)
*Názov banky

*Číslo bankového účtu v tvare IBAN

3. Trvalý pobyt/Sídlo Objednávateľa
Ulica

*Číslo orientačné

*Obec/časť obce

*PSČ

súpisné

4. Korešpondenčná adresa (vyplňte, iba ak sa líši od trvalého pobytu/sídla Objednávateľa)
Ulica

Číslo orientačné

Obec/časť obce

PSČ

súpisné

5. Adresa odberného miesta (adresa, kde bude služba vykonaná)
Ulica

Názov oblasti

*Orientačné číslo

Orientačné číslo susedného domu

*Katastrálne územie

*Číslo parcely

*Obec/časť obce

*PSČ

Číslo transformačnej stanice

*Požadovaný termín realizácie služby

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
** Údaje označené dvomi hviezdičkami sú povinné pre právnické osoby.
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Objednávka
6. Kontakt
*Meno a priezvisko oprávnenej osoby
*Telefón/mobil

E-mail

7. *Zaslanie faktúry za dodanú službu na e-mailovú adresu?
áno
nie
8. Prílohy k Objednávke
*Povinnou prílohou Objednávky pre vytyčovanie káblov je zákres sietí predmetnej lokality, kde bude vytýčenie vykonávané (výstup z aplikácie Geoportál
http://www.zsdis.sk/sk/Geoportal resp. potvrdenie o existencií sietí spolu so zákresom od spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.). Zákres alebo
potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace.
Iné prílohy
9. Doplňujúce údaje Objednávateľa, poznámky (napr. číslo Objednávky)

Poznámka: Na základe vyplnenej Objednávky budú vykonané činnosti a vystavená faktúra v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., preto Vás žiadame, aby ste sa s jeho textáciou dôkladne oboznámili.
V prípade, že Váš interný systém vyžaduje iný typ Objednávky, žiadame Vás o jej zaslanie. Objednávku na dodávku služieb bude spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a.s., akceptovať iba za predpokladu, že v Objednávke budú vyplnené všetky údaje Objednávateľa a identifikačné údaje odberného miesta.
10. Ochrana osobných údajov Objednávateľa
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „ZSD“), spracúva a využíva osobné údaje v rozsahu
uvedenom v tejto Objednávke (ďalej len„Objednávka“), na účely:
(i) realizácie objednanej služby distribúcie (právny základ: plnenie zmluvy, vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy),
(ii) priameho marketingu (právny základ: oprávnený záujem spoločnosti ZSD),
(iii) spolupráce a poskytovania súčinnosti orgánom verejnej moci a iným osobám v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (právny základ:
plnenie zákonných povinností spoločnosti ZSD),
(iv) určovania a uplatňovania právnych nárokov a to aj po ukončení zmluvy (právny základ: oprávnený záujem spoločnosti ZSD).
Objednávateľ je povinný poskytnúť ZSD údaje označené v Objednávke ako povinné, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania vymedzeného
v predchádzajúcom odseku, inak má ZSD právo odmietnuť Objednávku. Poskytnutie ostatných údajov je výlučne dobrovoľné.
Objednávateľ podaním Objednávky potvrdzuje:
(a) správnosť a pravdivosť osobných údajov uvedených v tejto Objednávke, ktoré sa ho týkajú,
(b) že mu boli poskytnuté Informácie o ochrane údajov,
(c) že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov iné osoby, ktorých osobné údaje
poskytol ZSD v súvislosti s touto Objednávkou (napr. kontaktné osoby).
Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov vrátane práv Objednávateľa ako dotknutej osoby 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“). Objednávateľ
podaním Objednávky potvrdzuje, že sa s informáciami o ochrane údajov oboznámil.
Miesto

Dátum

*Meno, priezvisko a funkcia
Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov.
2/2

*Podpis Objednávateľa
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