Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471
IČ: 27484211; DIČ: CZ27484211; tel. 469 669 911, 844 114 455, 603 899 800

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ / ZMĚNU
SMLOUVY O DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD,
ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Předmět žádosti:

□ uzavření nové smlouvy
□ nový vlastník nemovitosti

□

změna smlouvy č. ......................................, ze dne: .................................

Stav měřidla . . . . . . . . . . ke dni . . . . . . . . . . . . . . . .
se stavem měřidla podepsaný původním a novým odběratelem.

Příloha: Předávací protokol

původní vlastník nemovitosti (jméno,příjmení, adresa, telefonní číslo) ………………………………………………………………………………………..…..
.......................................................................................................................................................................................
Předmět smlouvy:

□ dodávka vody z veřejného vodovodu
□ odvádění odpadních vod
□ odvádění odpadních vod z jiných zdrojů
□ odvádění srážkových vod
□ žádost o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky (nutno vyplnit části žádosti A i B)

(nevztahuje se na veřejně přístupné plochy, plochy drah a nemovitostí k trvalému bydlení)

Část A - Žádost o uzavření / změnu smlouvy
1. Provozovatel (dodavatel) vodovodu a kanalizace (dále jen „provozovatel“):
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim; IČ: 27484211; DIČ: CZ27484211;
zastoupená Ing. Romanem Peškem, předsedou představenstva společnosti,Tel.: 469 669 911, 844 114 455, 603 899 800; Fax:
469622269; e-mail: vschrudim@vschrudim.cz; www.vschrudim.cz; bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1092006008/5500;

2. Odběratel - vlastník nemovitosti:
Jméno a příjmení / název právnické osoby: ...........................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště / sídlo právnické osoby (ulice, č.p., obec, PSČ): ..................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Datum narození / IČO: ......................................... DIČ: ............................................. Plátce DPH:

□ano □ne

Zápis v obchodním rejstříku u: ......................................................................... oddíl: ............ č. vložky: ...........................
Statutární zástupce: ..........................................................................................................................................................
Bank. spojení:....................................................................................................................................................................
Telefon: .......................................

E-mail: ....................................................

Poštovní datová schránka: ..........................

Subjekt povinný zveřejňovat smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Vlastník přípojky:

□ANO

□NE

□ viz Odběratel □ viz Oprávněná osoba □ jiný:

Jméno a příjmení / právnická osoba: ...................................................................................................................................
Datum narození / IČO: ............................................................. Adresa (ulice, č.p., obec, PSČ): ............................................
.......................................................................................................................................................................................

4. Oprávněná osoba - nájemník (osoba, jiná než vlastník nemovitosti, která nemovit. užívá např.
nájemník):
Jméno a příjmení / právnická osoba: .....................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště / sídlo právnické osoby (ulice, č.p., obec, PSČ): ...................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Datum narození / IČO: ............................................. DIČ: ................................................ Plátce DPH:

□ano □ne

Zápis v obchodním rejstříku u: ......................................................................... oddíl: ............ č. vložky: ............................
Statutární zástupce: ...........................................................................................................................................................
Bank. spojení:....................................................................................................................................................................
Telefon: .......................................... E-mail: ......................................................

Poštovní datová schránka: ........................

5. Zasílací adresa:

Elektronické zasílání účetních dokladů ANO / NE

□ viz. Odběratel □ viz. Oprávněná osoba □ jiná:
Jméno a příjmení / právnická osoba: ..........................................................................................................................
Adresa (ulice, č.p., obec, PSČ): .................................................................................................................................
........................................................................................................ E-mail: .........................................................

6. Odběrné místo / místo odvádění odpadních vod - připojovaná nemovitost:
Obec: .............................................................

ulice: ...............................................

Pozemek č. parcely: .........................................

katastrální území: ............................................................................

umístění měřidla:
profil kanal. přípojky:
Druh nemovitosti:

č.p.: ............ č.or.: .............

□ v objektu □ v šachtě mimo objekt □ jiné: .............................................................
□ do DN 200 □ 250-400 □ nad 400 □ jiný: .............................................................
□ stávající stavba
□ novostavba
□ rodinný dům
□ bytový dům
□ rekreační objekt
□ zahrada

Počet trvale připojených osob: ...............

Počet podlaží nemovitosti ………………

Předmět podnikání: ...................................................................................................................................................

Způsob zjišťování množství vody:

odváděných odpadních vod:
srážková voda:

□ dle měřidla □ směrné číslo: ..................... m /rok*) □ jiné: .......................................
□ dle měřidla □ směrné číslo: ..................... m /rok*) □ jiné: .......................................
3

odebrané vody:

3

zastavěné plochy:

.................... m2

koef.: 0,9

těžce propustné plochy:

.................... m2

koef.: 0,9

lehce propustné plochy:

.................... m2

koef.: 0,4

plochy kryté vegetací:

.................... m2

koef.: 0,05

(nevztahuje se na veřejně přístupné plochy, plochy drah a nemovitostí k trvalému bydlení)

podíl nebytových prostor: ................... m2

□měsíčně □čtvrtletně □1x ročně bez záloh
□ převodem z účtu č.: ....................................................... □ SIPO (SPOJOVACÍ ČÍSLO): č.: ........................................
□ inkasem z účtu č.: ......................................................... (nutné doložit souhlas s inkasem pro č.účtu 1092006008/5500)
7. Způsob plateb: Výše zálohy: ……………………

(minimální odběry)

Přeplatky budou vráceny na číslo účtu:.....................................................
8. Platnost smlouvy:
Doba patnosti smlouvy:

□ na dobu neurčitou

□ na dobu určitou do: ..............................................................

Dofakturovat na adresu: ............................................................................................................................................
..........................................................................................................................Tel.: ................................................

Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v příloze tohoto tiskopisu a také jsou uloženy na www.vschrudim.cz
V ................................................., dne: ..........................
....................................................................
Podpis (razítko) oprávněné osoby – nájemníka

.......................................................................
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti – objednatele

Jméno a příjmení ……………………………………………………
čitelně hůlkovým písmem

Jméno a příjmení ……………………………………………………
čitelně hůlkovým písmem

Informace o zpracování osobních údajů odběratelů
Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen GDPR) dodavatel
INFORMUJE, že jako správce osobních údajů ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE ODBĚRATELŮ
získané od odběratelů jako subjektů údajů nebo získané z veřejného zdroje (např. z katastru
nemovitostí):
a) osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení, titul, podpis, datum narození,
adresa bydliště, adresa místa podnikání, jméno a příjmení zmocněnce, jméno a příjmení
statutárního zástupce, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa odběrného
místa, číslo odběrného místa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, emailová adresa, číslo
poštovní datové schránky, počet trvale připojených osob, výše a četnost záloh, informace o
vlastním zdroji, údaj o výměře nemovitosti pro stanovení množství srážkových vod, údaje o
množství odebrané vody/vypouštěné odpadní vody, informace online měření (smart
metering), rodné číslo pouze ve veřejnoprávních listinách (např. výpis z katastru
nemovitostí), v případě komunikace s call centrem v rozsahu audiozáznamu telefonického
hovoru, v případě pohybu v areálu dodavatele v rozsahu kamerového záznamu;
b) právním důvodem zpracování osobních údajů je podle odst. 1 písm. b) čl. 6 GDPR plnění
smlouvy, jíž je odběratel stranou, podle odst. 1 písm. f) čl. 6 GDPR ochrana oprávněných
zájmů správce údajů a podle odst. 1 písm. c) čl. 6 GDPR plnění právní povinnosti;
c) účelem zpracování je:

plnění povinností ze Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod,

ochrana majetku dodavatele a vlastníků vodárenské infrastruktury, vymáhání
pohledávek,

plnění povinností v oblasti veřejného práva, zejména ve vztahu k resortním
dozorovým orgánům, Policii ČR aj.),
Dodavatel je oprávněn zpracovat osobní údaje i pro jiný účel, než pro který byly osobní
údaje shromážděny, pouze pokud je zpracování pro jiný účel slučitelné s účely, pro něž byly
osobní údaje původně shromážděny, a pokud dodavatel provede posouzení zákonnosti
takového zpracování podle čl. 6 odst. 4 GDPR;
d) osobní údaje nebudou předávány jinému správci, s výjimkou předávání údajů:

vlastníkům vodovodu/kanalizace v lokalitě odběrného místa nebo dle jejich
pokynu novému provozovateli vodárenské infrastruktury,

orgánům veřejné správy v souladu s plněním povinností dle právních předpisů,

v jednotlivých případech právnímu zástupci správce za účelem vymáhání
pohledávek správce nebo pro zastupování ve správním nebo soudním řízení;
e) osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí;
f)
osobní údaje mohou být zpracovány zpracovatelem na základě smluvního vztahu se
správcem;
g) osobní údaje budou uchovávány v listinné podobě, v databázi v elektronické podobě, jako
audiozáznamy a videozáznamy v elektronické podobě;
h) ohledně osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování a profilování;
i)
osobní údaje týkající se smluvních vztahů budou uchovávány po dobu trvání smluvního
vztahu + 10 let, audiozáznamy telefonických hovorů po dobu 60 dnů, videozáznamy
kamerového systému po dobu 72 hodin. Pro uplatnění práv v případě vzniku
občanskoprávního sporu nebo správního řízení bude v individuálním případě kopie
audiozáznamu a videozáznamu uchována po dobu trvání sporu či řízení + 3 roky;
j)
odběratel jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům za účelem kontroly
(jaké jeho údaje a v jakém rozsahu jsou zpracovávány) a na pořízení kopie. Má právo na
opravu svých osobních údajů, omezení zpracování v případě nepřesností nebo
protiprávnosti zpracování, uplatnění námitky, výmaz po skončení důvodu zpracování. Má
právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud by
nakládání s jeho osobními údaji bylo v rozporu s právními předpisy;
k) kontaktní údaje správce osobních údajů jsou: Vodárenská společnost Chrudim, a.s..,
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, e-mail: vschrudim@vschrudim.cz, tel.: 844 114 455;
l)
pověřencem pro ochranu osobních údajů je smluvní partner společnost ENERGIE AG
BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, přičemž osobou
oprávněnou zastupovat pověřence pro ochranu osobních údajů u správce je osoba, která
je vždy aktuálně zveřejněna na webových stránkách dodavatele: www.vschrudim.cz
(sekce „kontakty“).

