
Žádost o vydání protokolu
o rezervaci technické kapacity

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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podnikatel
Zemní plyn

Obchodní firma / živnostník IČ / DIČ

Adresa pro doručování korespondence  
(nevyplňujte, je-li shodná s adresou sídla nebo místa podnikání)

Žadatel

Evidenční číslo žádosti  
(vyplňuje EG.D)

Datum přijetí žádosti 
(vyplňuje EG.D)

Údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky

Telefon                                                                                                                   E-mail

Osoba oprávněná k projednání žádosti (technický zástupce) 

Titul, jméno, příjmení, funkce

Adresa sídla nebo místa podnikání

Ulice

Obec, část obce Okres

Číslo popisné / orientační PSČ

Ulice

Obec, část obce Okres

Číslo popisné / orientační PSČ

Požadovaná hodnota rezervované technické kapacity výrobny [m3/h]

Údaje o zařízení žadatele (budoucí výrobně) 

Druh výrobny

Místo připojení výrobny  
(umístění výrobny plynu)

Ulice

Obec, část obce Okres

Číslo popisné / orientační PSČ

Katastrální území Parcelní číslo

Přílohy k žádosti
•	 	Přehledný situační plánek (katastrální mapa) s vyznačením polohy objektu (v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 2880).
 V plánku musí být též zakresleny všechny okolní objekty.
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Prohlášení žadatele (Formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně.)
•	 	Žadatel	potvrzuje	správnost	a	pravdivost	údajů	uvedených	v	této	žádosti	i	na	všech	přílohách	k	této	žádosti.
•	 	Žadatel	dále	uvádí,	že	je	srozuměn	s	možnými	následky	neposkytnutí	údajů	v	potřebném	rozsahu	pro	náležité	posouzení	této	žádosti.

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 oprávněnou k projednání žádosti (technický zástupce) o zpracování jejích / jeho osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů zástupce žadatele
Zpracování na základě oprávněných zájmů
Pokud jednáte jako osoba oprávněná k projednání žádosti (technický zástupce), 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 projednání žádosti (technický zástupce) se zavazuje informovat žadatele 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
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