Žádost o připojení

D8 / domácnost / maloodběr / zemní plyn
Distributor:

Číslo žádosti:

Avia Energo, s. r. o., Praha 18 – Letňany, Beranových 140, PSČ 199 03, IČ: 24694550, DIČ: CZ24694550
Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166692;
Bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2106499494/2700;
č. licence na distribuci: č. 221118442, č. registrace u OTE: 5801

Přijato

Kód EIC		
		
		
Důvod žádosti:

Výrobní číslo plynoměru (V případě nového odběru nevyplňujte.)
Připojení nového odběrného místa

Změna charakteru odběru

Změna dodavatele plynu / odběratele (přepis)

Oprávněný zákazník (žadatel):
Jméno:		

Příjmení:

Datum narození:

Obchodní firma:

IČ:

DIČ:				

Adresa trvalého bydliště / sídlo společnosti:
Ulice:

Č. p.:

Město:

PSČ:

Byt:

Kontaktní údaje pro elektronickou komunikaci:

Telefon:

E-mail:

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
(Vyplňte pouze v případě, že podáváte žádost jako právnická osoba př. statutární orgán, osoba pověřená plnou mocí.)
Jméno:		

Příjmení:

Datum narození:

Obchodní firma:

IČ:

DIČ:

Telefon:					

E-mail:

Adresa pro zaslání smlouvy o připojení:

(Vyplňte v případě, že se adresa neshoduje s údaji uvedenými v kolonce - adresa trvalého bydliště / sídlo právnické osoby.)
Jméno:					

Příjmení:				

Datum narození:

Obchodní firma:				

IČ:				

DIČ:

Ulice:					

Č. p.:

Město:					

PSČ:				

Byt:

Osoba zastupující žadatele v technických záležitostech:

(Vyplňte v případě, že žádost za žadatele řeší technický zástupce nebo plynoinstalační firma.)
Jméno:					

Příjmení:				

Datum narození:

Obchodní firma:				

IČ:				

DIČ:

Telefon:					

E-mail:

Adresa odběrného místa::
Ulice:

Č. p.:

Město:

PSČ:

Byt:

Upřesnění odběrného místa:
Rodinný dům

Bytový dům, počet stávajících bytových jednotek

Jiný objekt, upřesněte
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Technická specifikace odběru:
Přípojka:			

stávající

zhotovená při plynofikaci

nová

Odběrné plynové zařízení:

nová		

rozšiřované		

rekonstruované

Požadovaný termín připojení / změny:

Seznam plynových spotřebičů:
počet

jednotkový příkon [kW]

Stávající plynové spotřebiče
Plynové topidlo
Plynový kotel
Plynový sporák
Jiné
Nové plynové spotřebiče
Plynové topidlo
Plynový kotel
Plynový sporák
Jiné
Celkový instalovaný příkon:

Maximální hodinový odběr [m3/h]:

Minimální hodinový odběr [m3/h]:

Počet plynoměrů:
Nových:

Stávajících:

Umístění plynoměru (nevyplňovat v případě připojení nového odběrného místa):
venku

v bytě

na chodbě

ve sklepě		

Využití odběrného místa:								

jiné:

Charakter odběru:

R01 - Byt, rodinný dům, rekreační objekt						

Vaření S01 - spotřebiče umožňující vaření

R02 - Administrativní prostory (kancelářské prostory, kulturní zařízení)				

TUV S02 - spotřebiče na ohřev vody

R03 - Ubytovací a stravovací zařízení (hotel, penzion, ubytovna, restaurace, jídelna, bufet, bar, herna)

Vytápění S03 - spotřebiče umožňující vytápění

R04 - Výrobní prostory (hala, dílna)							

Technologie S04 - technologická zařízení

R05 - Škola, školka, učiliště, VŠ
R06 - Prodejní zařízení (kamenné obchody, obch. centra, supermarkety)				

Časovost:

R07 - Nemocniční zařízení (nemocnice, polikliniky, ordinace, léčebny)				

C02 PRAC - odběr v pracovní dny

R08 - Sezónní technologické odběry - zima (sušky, lihovary, zahradnictví, kravíny, drůbežárny apod.)

C01 SO, NE - odběr o víkendech a svátcích

R09 - Sezónní technologické odběry - léto (sušky, lihovary, zahradnictví apod.)
R10 - Kotelny
R11 - Ostatní drobné odběry (<7,56 MWh/rok)
R12 - Technologické odběry - celoroční (CNG, klimatizace)

Povinné přílohy žádosti:

Přehledný situační plánek (katastrální mapa, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy objektu, příjezdové komunikace a zamýšleného vstupu do objektu.
Žadatel souhlasí, aby jeho osobní údaje zde uvedené byly zpracovány za účelem plnění všech práv a povinností z této žádosti vyplývajících.
Má právo přístupu k těmto údajům a práva přiznaná mu § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Prohlášení žadatele:

(Formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně.)
• Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti.
• Žadatel potvrzuje, že má k připojení odběrného zařízení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.
• Žadatel dále uvádí, že je srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů v potřebném rozsahu pro náležité posouzení této žádosti.

Informace o zpracování osobních údajů:

V této části jsou uvedeny základní informace o zpracování vašich osobních údajů společností Avia Energo, s. r. o. (dále jen „my“).
Více informací naleznete na webové stránce www.aviaenergo.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů žadatele fyzické osoby:
Pro níže uvedené účely budeme zpracovávat zejména vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívání našich služeb a údaje pro poskytování služeb.
Zpracování na základě plnění smlouvy:
Berete na vědomí, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem, když v těchto případech jde o zpracování
nezbytné pro uzavření smlouvy.
Zpracování na základě plnění zákonné povinnosti:
Berete na vědomí, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje ke splnění naší zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon.
Zpracování na základě oprávněných zájmů:
Berete na vědomí, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu pro účely provozních potřeb, ochrany právních nároků a zlepšování
zákaznické zkušenosti. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v příslušných informacích
o zpracování osobních údajů.
Informační povinnost žadatele:
Zavazujete se informovat osobu zastupující žadatele v technických záležitostech o zpracování jeho osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů zástupce žadatele

Zpracování na základě oprávněných zájmů
Pokud jednáte jako osoba oprávněná k podpisu smlouvy (statutární orgán / osoba pověřená plnou mocí) / osoba, která je statutárním orgánem / osoba zastupující žadatele
v technických záležitostech nebo zástupce právnické osoby zastupující žadatele v technických záležitostech, berete na vědomí, že vaše identifikační a kontaktní údaje budeme
zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování máte právo kdykoliv podat námitku způsobem uvedeným v příslušných informacích o zpracování osobních údajů.
Informační povinnost těchto osob
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy (osoba pověřená plnou mocí) / osoba zastupující žadatele v technických záležitostech / zástupce právnické osoby zastupující žadatele
v technických záležitostech se zavazuje informovat žadatele / osobu zastupující žadatele v technických záležitostech o zpracování jeho osobních údajů.
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy (osoba pověřená plnou mocí) se zavazuje informovat osobu zastupující žadatele v technických záležitostech nebo zástupce právnické
osoby zastupující žadatele v technických záležitostech o zpracování jejich osobních údajů.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujete, že jste se důkladně seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy
(důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, možností podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu a právy, která vám v této souvislosti
náleží.

Datum:

Místo podpisu:

		
		

Podpis zákazníka
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