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Žádost – fyzická infrastruktura

Důvod žádosti

přístup k fyzické infrastruktuře podle § 4 zákona č. 194/2017 Sb.
poskytnutí údajů o fyzické infrastruktuře podle § 6 zákona č. 194/2017 Sb.
průzkum fyzické infrastruktury na místě podle § 8 zákona č. 194/2017 Sb.

D43
podnikatel
Elektřina

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400

Žadatel
Obchodní firma / živnostník

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

IČ, DIČ

Osoba zastupující žadatele

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

Adresa sídla firmy

Telefon

E-mail

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

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy
(statutární orgán / osoba pověřená plnou mocí)

Údaje vyplňte
HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Titul, jméno, příjmení, funkce

Investor

(Vyplňte v případě, že se investor neshoduje s žadatelem.)

Obchodní firma / živnostník

IČ, DIČ

Osoba zastupující žadatele

Adresa sídla firmy

Telefon

E-mail

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy
(statutární orgán / osoba pověřená plnou mocí)

Titul, jméno, příjmení, funkce

Adresa pro zaslání smlouvy
Adresa je

shodná s adresou žadatele

shodná s adresou investora

jiná (vyplňte):

Žádost z důvodu

(stručný popis stavby / činnost)

Geografické a věcné vymezení fyzické infrastruktury

(všechny obce, parcely a katastrální území, ke kterým se žádost vztahuje)
Ulice

Obec

PSČ

Okres
Evidenční číslo žádosti
(vyplňuje EG.D)

Katastrální území
Parcelní číslo/a

Datum přijetí žádosti
(vyplňuje EG.D)
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Zařízení distribuční soustavy – definice fyzické infrastruktury
(vyplní PDS - provozovatel distribuční soustavy)

Nadzemní elektrická vedení (provozní značení)

Napětí (kV)

Druh *

Napětí (kV)

Typ **

*) bez izolace / s izolací / základní / závěsné / kabelové
Elektrické stanice (provozní značení)

**) zděná / stožárová apod.

Přílohy k žádosti

Za žadatele / investora
Titul, jméno, příjmení, funkce

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, podnikající fyzické osoby a investora, podnikající fyzické osoby
Pro níže uvedené účely budeme zpracovávat zejména vaše identifikační a kontaktní údaje a v případě žadatele, podnikající fyzické osoby,
i 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. 194/2017 Sb.,
o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.
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 a zástupce investora
Zpracování na základě oprávněných zájmů
Pokud jednáte jako osoba oprávněná k podpisu smlouvy (statutární orgán / osoba pověřená plnou mocí), 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 osoby oprávněné k podpisu smlouvy
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy (statutární orgán / osoba pověřená plnou mocí) za žadatele se zavazuje informovat investora o zpracování
jeho 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

Za provozovatele DS

Datum

Podpis / otisk razítka

