Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel Sa, vložka číslo: 10193/N

Evidenčná pečiatka ZsVS, a.s.

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
- PRE FYZICKÉ OSOBY (DOMÁCNOSTI)

Dátum prijatia:

Evidenčné číslo odberu

FO

1. ÚDAJE ODBERATEĽA / PRODUCENTA
Meno a priezvisko

Titul

Dátum narodenia
Trvalé bydlisko: Ulica

Súpisné číslo

Orientačné číslo

PSČ

Obec
Telefonický kontakt

E-mail
zhodná s adresou trvalého bydliska v časti 1 (Ak je odlišná prosím vypísať!)

2. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Meno a priezvisko

Titul

Ulica

Súpisné číslo

Obec

PSČ

3. ODBERNÉ MIESTO

Evidenčné číslo

Orientačné číslo

Technické číslo

Ulica

Súpisné číslo

Obec

PSČ

Orientačné číslo

Katastrálne územie

Parcelné číslo

Číslo vodomeru

m3

Stav vodomeru

ku dňu

4. ŠPECIFIKÁCIA ZMLUVNÉHO VZŤAHU:
Zmluva, na základe ktorej dodávateľ dodáva vodu z verejného vodovodu a/alebo odvádza odpadové vody verejnou kanalizáciou na odbernom
mieste uvedenom v bode 3. tohto tlačiva.
dátum uzavretia

číslo zmluvy

Ukončenie zmluvy:

A.

dohodou k dátumu

B.

výpoveďou (Zmluvný vzťah zaniká uplynutím výpovednej lehoty.)
bez uvedenia dôvodu (trojmesačná výpovedná lehota)
z dôvodu uvedeného v čl. XII., bod 5, písm. b) VZP (jednomesačná výpovedná lehota)

Spracúvanie osobných údajov osoby oprávnenej konať v mene platiteľa je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
podľa Článku 6 odseku 1 písmena b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa Článku 6 odseku 1
písmena f) GDPR.
Odhlasujúci sa odberateľ/producent sa zaväzuje uhradiť všetky svoje záväzky, ktoré vznikli/vzniknú na základe plnenia dodávateľa
v zmysle vyššie špecifikovaného zmluvného vzťahu ku dňu jeho zániku.

V ......................................, dňa .........................

V ........................................., dňa .........................

potvrdenie prijatia žiadosti zamestnancom ZsVS, a.s.

ZC-08-2015

podpis odberateľa/producenta

ZsVS, a.s.
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