Formulář k uplatnění práva týkající se zpracování osobních údajů

Dodavatel

Energie ČS, a.s., se sídlem na adrese Praha - Praha 4, Budějovická 1518/13a, PSČ 14000│ IČO: 24256692 │ DIČ:
CZ24256692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 18431 │
číslo licence na obchod s elektřinou: 141220826 │ číslo licence pro obchod s plynem č. 241328055 │ bankovní
spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu/kód banky: 5290852/0800 │ info@energie-cs.cz │www.enegie-cs.cz│
Zákaznická linka +420 800 888 880

Zákazník (údaje níže jsou povinné z důvodu Vaší jednoznačné identifikace)
Jméno:

Příjmení:

Trvalá adresa:

Datum narození:

Telefon:

E-mail:

Číslo smlouvy elektřina:

Číslo smlouvy plyn:

Po společnosti Energie ČS, a.s., požaduji uplatnit své právo na:
☐ Přístup k osobním údajům (právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o mně společnost eviduje)
☐ Opravu osobních údajů
☐ Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
☐ Omezení zpracování osobních údajů
☐ Přenositelnost osobních údajů
☐ Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (marketingová činnost)
Důležité informace pro zákazníka
1)

2)
3)

4)

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení
žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás
k němu vedly, Vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).
Z důvodu jasné identifikace Vás žádáme o vyplnění všech údajů o Vaší osobě (viz část výše „Zákazník“). V případě, že nevyplníte
veškeré údaje, nebudeme moci Vaši žádost zpracovat.
Vaši žádost můžete zaslat na e-mailovou adresu: info@energie-cs.cz nebo ji osobně podat na obchodním místě Energie ČS. Naše
obchodní místa naleznete na našich webových stránkách: https://www.energie-cs.cz/domacnosti/pobocky (jedná se o obchodní
místa České spořitelny, a.s.).
Pokud z výše uvedených práv požadujete uplatnit pouze „Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů“ (marketingová
činnost), dále jen (Souhlas) můžete odvolání Souhlasu provést i přes naši zákaznickou linku +420 800 888 880.

Místo a datum:

Podpis zákazníka:

