CENTRUM
ZÁKAZNICKÝCH
SLUŽEB

t	 +420 318 521 108

OBJEDNÁVKA PRACÍ
pro plátce DPH  

E

info@vhs-dobris.cz

POHOTOVOST VODA

pro neplátce DPH

724 015 415

Objednávané práce a služby 1)
Zhotovení nové vodovodní nebo kanalizační přípojky

Osazení vodoměru

Oprava stávající vodovodní nebo kanalizační přípojky

Jiné práce a služby

Výměna poškozeného vodoměru

Místo prací a služeb 2)
Obec:
Ulice, č.p. / č. orientační:
Katastrální území:
Parcelní čísla dotčených pozemků:

Fakturační údaje objednavatele
Jméno, příjmení (název firmy):
Ulice, č.p. / č. orientační:
Město, PSČ:
IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

Objednávka souvisí s výstavbou sociálního bydlení
dle § 48 zákona č. 235/2004 Sb. (snížená sazba DPH)
– byt s výměrou do 120 m2, dům do 350 m2

E-mail:
Objednané práce souvisí s ekonomickou
činností objednatele

Prohlášení
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. V případě uvedení nesprávných údajů bude doměřena základní sazba DPH včetně
sankce za opožděný odvod DPH.

Zpracování osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů*
Udělujete tímto souhlas společnosti Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o., se sídlem Jiráskova 656, 26301 Dobříš, IČ: 49549677, zapsané ve veřejném
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 23243 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala osobní údaje uvedené ve formuláři. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to osobní návštěvou na recepci naší společnosti. Zpracování osobních
údajů je prováděno pouze Správcem. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo (pouze osobně na recepci naší společnosti):
vzít souhlas se zpracováním osobních údajů zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování
osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností
o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

*	V případě, že nechcete zasílat a zpracovávat tyto osobní údaje elektronicky, je možné toto vyřídit osobně přímo na recepci naší společnosti (Vodohospodářská
společnost Dobříš spol.s r.o., Jiráskova 656, 26301 Dobříš) nebo písemně prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu: info@vhs-dobris.cz

V Dobříši dne:
Podpis objednatele:
1)
2)

Zaškrněte odpovídající údaj
Pokud vyplňujete formulář ručně, vyplňte čitelně hůlkovým písmem

