
Žádost o izolaci vedení NN

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36 
Černá Pole
602 00 Brno

IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400

Společnost je zapsána 
v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu 
v Brně, oddíl B, vložka 8477.

Korespondenční adresa: 
EG.D, a.s. 
Středisko služeb zákazníkům 
Poštovní přihrádka 54 
656 54 Brno

Informace získáte také na: 
www.egd.cz 
info@egd.cz
800 22 55 77

Údaje vyplňte 
HŮLKOVÝM PÍSMEM.
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Elektřina

Evidenční číslo žádosti  
(vyplňuje EG.D)

Datum přijetí žádosti 
(vyplňuje EG.D)

Titul, jméno a příjmení / název obchodní firmy, právní forma Datum narození / IČ, DIČ

Důvod izolace vedení 
(oprava fasády, střechy, .....)

Místo izolace vedení

Žadatel

Ulice

Obec

Telefon

Ulice

Obec

Katastrální území Parcelní číslo

Číslo popisné Číslo orientační

E-mail

Kontaktní osoba

PSČ

Číslo popisné / orientační PSČ

Příloha

Žádost předejte nejpozději 25 kalendářních dnů před datem provádění práce.

Upozornění:  
V případě, že je během posledních 24 hodin naměřena hodnota venkovní teploty nižší
než 5 stupňů Celsia, nelze z technologických důvodu izolační obalení namontovat.

Název stavby Investor

Požadovaný termín

Zaizolování vedení Demontáž izolace
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Prohlášení žadatele (Formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně.)

Informace o zpracování osobních údajů
V této části jsou uvedeny základní informace o zpracování vašich osobních údajů společností EG.D, a.s., (dále jen „my“).  
Více informací naleznete na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů žadatele
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 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 ochrany právních nároků
a provozních potřeb. 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 kontaktní osobu a investora stavby o zpracování jejich osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů zástupce žadatele
Zpracování na základě oprávněných zájmů
Pokud jednáte jako zástupce žadatele právnické osoby, berete na vědomí, že vaše identifikační a kontaktní údaje budeme zpracovávat 
na základě oprávněného zájmu pro účely ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli 
podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v příslušných informacích o zpracování osobních údajů.

Informační povinnost zástupce žadatele právnické osoby
Zástupce žadatele právnické osoby se zavazuje informovat kontaktní osobu a investora 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 Podpis žadatele / otisk razítka

Od žadatele převzal (vyplňuje EG.D)

Jméno a přijmení Útvar

K řešení převzal (vyplňuje EG.D)

Jméno a přijmení Útvar
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