Dohoda o změně smlouvy

Dohoda o změně smlouvy č.
Změna majitele (odběratele)

(označit možnost „X“)

Evidenční číslo odběrného místa:.............................................................. Číslo vodoměru: ....................................................................................
Změnu provést k datu: ................................................................................. Stav na vodoměru k datu změny: ....................................................
Původní majitel odběrného místa (odběratel)
Jméno, příjmení, datum narození / Název firmy, IČO:

Adresa odběrného místa
Ulice č. p. / č. or. / město / PSČ:
Příjemcem zdanitelného plnění pro doúčtování (jméno/IČ):
Zaslat na adresu:

Ke změně smluvních ujednání dochází v níže uvedeném rozsahu
1. Identifikační údaje nového odběratele (majitele)
Příjmení / Název společnosti:
Jméno:

Titul:

Datum narození / IČO:

DIČ:

Bydliště /adresa daňová:
Bydliště /adresa zasílací:
Kontaktní osoba:
Telefon:

Email:

Číslo účtu:
2. Počet trvale připojovaných osob:
3. Vlastník vodovodní přípojky (vlastník připojené nemovitosti):
4. Vlastník kanalizační přípojky (vlastník připojené nemovitosti):
5. Sazba (označit možnost „X“)
Ostatní

Domácnosti
Vodné + stočné + srážkovné

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň

Vodné + stočné

T +420 377 413 111
E zc@vodarna.cz
W www.vodarna.cz
IDDS ktuciif

Vodné

Společnost je zapsána
u KS v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČ 25205625
DIČ CZ25205625

Stočné

Bankovní spojení
KB, Plzeň–město
ČÚ 6503311/0100
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6. Nastavení zálohových plateb, jejich četnost a výše, způsob platby záloh
četnost zálohových plateb:

Měsíční

(označit možnost „X“)

Pololetní

Čtvrtletní

Výše zálohové platby (doplňte požadovanou výši):

Kč

Způsob platby záloh (označit možnost „X“)
Převodem

SIPO, spojovací číslo SIPO (doplňte):

Hotově

Inkasem, číslo účtu plátce (doplňte):

Trvalým příkazem

7. Způsob platby faktur (označit možnost „X“)
Složenkou

Sazka

Inkasem

SIPO

Převodem

8. Doplňkové služby – pokud o služby máte zájem, označte „X“
Elektronické zasílání faktur, protokolů
a ost. Dokumentů od společnosti
VODÁRNA PLZEŇ

Zákaznický internetový účet

SMS info

9. Vlastní zdroj vody (studna)
Používám vlastní zdroj vody v domácnosti (nemovitosti)

ANO

*Nehodící se škrtněte

NE

10. Množství srážkových vod odváděných do veřejné kanalizace (vyplní se, pokud dešťová voda odtéká do veřejné kanalizace)
Jiný způsob odvádění uveďte v poznámce bod 12.
Klasifikace ploch podle §20 odst. 6 zákona
Druh plochy
A

B

C

Odtokový
součinitel

zastavěné plochy

0,9

těžce propustné zpevněné
plochy (asfalt, beton apod.)

0,9

lehce propustné zpevněné
plochy (štěrk, pochozí
zámková dlažba)

0,4

Plochy kryté vegetací

0,05

Zpoplatněné
(podnikající osoby)
Plocha (m2)
VYPLNIT

Redukovaná
plocha (m2)

Osvobozené od platby za srážkové
vody (fyzické osoby, domácnosti)
Plocha (m2)
VYPLNIT

Redukovaná
plocha (m2)

Součet ploch
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m3
11. Způsob využití (označit možnost „X“)
Nemovitost určena k trvalému
bydlení (nezpoplatněno)

Ostatní

Nemovitost určena k trvalému
bydlení + ostatní (v poměru)
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Výpočet množství srážkových vod odvedených do veřejné kanalizace (VYPLŇUJE VODÁRNA PLZEŇ a.s.)
Součet redukovaných ploch x dlouhodobý srážkový úhrn = množství srážek odvedených do veřejné kanalizace
…………………………… x …………………………… = ………………………………………………………… m3/rok

12. Poznámka/Seznam příloh

Odběratel prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé. V opačném případě může proti němu uplatnit provozovatel finanční
postih v rozsahu daném obchodními podmínkami.
Odběratel potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů odběratele, viz příloha č. 1 formuláře „Dohoda o změně
smlouvy/Změna majitele“

V Plzni dne: ...................................................................

V................................................... dne ............................

Za dodavatele:

Za odběratele:

VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Zastoupená dle pověření Ing. Janem Taušlem
Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 326 00
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČ: 25205625

Původní odběratel

Nový odběratel

.......................................

........................................

Změnu přijal a provedl:

Název firmy (otisk razítka):

.....................................................................................................................

.........................................................................................................................

Podpis: (je-li odběratelem právnická osoba, je
nutno uvést čitelně jméno a příjmení, funkci):

................................................................................

............................................................................................
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Příloha č. 1
Informace o zpracování osobních údajů:
Zákazník/odběratel (fyzická osoba) potvrzuje, že byl níže uvedeným správcem osobních údajů informován o zpracování svých osobních
údajů v rozsahu odpovídající účelu tohoto zpracování.
Na základě stanoviska poskytnutého Úřadem na ochranu osobních údajů a následného rozhodnutí vedení společnosti nebude společnost
VODÁRNA PLZEŇ a.s. zřizovat statut pověřence pro ochranu osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro agendu správce související s realizací činností dle objednávky/smlouvy.
Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření a následné plnění smluvního vztahu, přičemž případné odmítnutí může mít za
následek nepřijetí objednávky a uzavření smluvního vztahu. Zpracování osobních údajů správcem též vyplývá z plnění zákonné povinnosti
správce.
Zákazník/Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům, které pro správce vykonávají podporu při plnění
činností dle objednávky/smlouvy a dále subjektům, vykonávající pro správce zpracování osobních údajů na základě smlouvy.
Další údaje o zpracování osobních údajů ve VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. jsou uvedeny na webové stránce společnosti www.vodarna.cz.
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