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Žádost o připojení výrobny plynu
k DS a vystavení technických
podmínek
Důvod žádosti

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

připojení nové výrobny plynu
změna charakteru výrobny plynu

Část A – Údaje o žadateli

IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400

* vyplňuje žadatel nezapsaný v obchodním rejstříku, ** vyplňuje žadatel - fyzická osoba
Název obchodní firmy, právní forma

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

IČ, DIČ

Zápis v obchodním rejstříku

Jméno, příjmení a případný dodatek nebo název *

D25
Zemní plyn

IČ nebo datum narození **

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

Adresa sídla firmy / místa podnikání

Údaje vyplňte
HŮLKOVÝM PÍSMEM.
Ulice

Číslo popisné / orientační

PSČ

Obec, část obce

Kraj

Stát

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy (statutární zástupce)
Datum narození

Titul, jméno a příjmení, funkce

Telefon
E-mail
Uvádějte, prosím, vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces v případě nedostatků v žádosti.

Kontaktní osoba
Titul, jméno a příjmení, funkce

Telefon
E-mail
Uvádějte, prosím, vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces v případě nedostatků v žádosti.

Adresa pro doručování do vlastních rukou
Adresa je shodná se sídlem firmy / místem podnikání

Ulice

Číslo popisné / orientační

PSČ

Obec, část obce

Kraj

Stát

Evidenční číslo žádosti
(vyplňuje EG.D)

Datum přijetí žádosti
(vyplňuje EG.D)
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Prohlášení žadatele (Formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně.)

• Ž
 adatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti.
• Ž adatel je srozuměn s možnými následky neposkytnutí smluvených osobních údajů.

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 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 zástupce / osoba pověřená plnou mocí), 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) se zavazuje informovat projektanta / kontaktní osobu o zpracování
jeho / jejích 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
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Část B – Údaje o zařízení
Umístění výrobny plynu
Adresa je shodná se sídlem firmy / místem podnikání

Ulice

Číslo popisné / orientační

PSČ

Obec, část obce

Kraj

Stát

Katastrální území

Parcelní číslo

Adresa místa připojení
Adresa je shodná se sídlem firmy / místem podnikání

Ulice

Číslo popisné / orientační

PSČ

Obec, část obce

Kraj

Stát

Kontaktní osoba
Titul, jméno a příjmení, funkce

Titul, jméno a příjmení, funkce

Telefon
E-mail
Uvádějte, prosím, vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces v případě nedostatků v žádosti.

Žadatel předpokládá
		
		

zřízení nové výrobny plynu
rekonstrukce stávající výrobny plynu
rozšíření stávající výrobny plynu

Roční výroba zemního plynu
Dosavadní (m3)

Předpokládaná (m3)

Požadovaný termín připojení

Velikost požadované kapacity
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Základní údaje o výrobně plynu
1.
2.
3.
		
4.
		
5.

Schéma připojovaného zařízení.
Způsob technologie napojení připojovaného zařízení.
Údaje o předpokládaném množství a časovém průběhu dodávek plynu a požadovaných podmínkách
připojení (roční, denní, hodinové maximum a minimum množství plynu v čtvrtletním rozdělení).
Předpokládané termíny realizace výstavby připojovaného zařízení a zahájení jeho provozu
(zahájení a ukončení výstavby, předpokládaný termín napojení a zahájení provozu).
Složení a kvalitativní parametry dodávaného plynu.
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Část C – Vyjádření distributora
Plynovodní síť, k níž je (bude) výrobna plynu připojena
NTL

Maximální tlak v síti

STL

Aktuální tlak v síti

VTL

Materiál a dimenze *

Další podmínky provozovatele DS

Vyjádření distributora (Formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně.)

Datum

Podpis technika DS / otisk razítka

Inventární číslo plynovodu
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Část D – Vyjádření dotčených útvarů provozovatele DS

Vyjádření dotčených útvarů provozovatele DS (Formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně.)

Datum

Podpis pracovníka / otisk razítka

