DOHODA O SJEDNÁNÍ SLUŽBY

INFORMOVÁNÍ O STAVU POHLEDÁVEK PO SPLATNOSTI
OBCHODNÍK: innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10,
IČ: 49903209, DIČ: CZ49903209, zápis v OR: MěS v Praze, sp. zn.: C 220583 (dále jen „innogy”)

Pronajímatel nemovitosti / Zákazník (dle občanského průkazu)

Zákazník č.:*)

Titul, jméno, příjmení:
Trvale bytem
Ulice:

Číslo pop./orient.:

Obec:

PSČ:

Datum narození:
Telefon:**)

E-mail:**)

Nájemce / Zákazník (dle občanského průkazu)

Zákazník č.:*)

Titul, jméno, příjmení:
Trvale bytem
Ulice:

Číslo pop./orient.:

Obec:

PSČ:

Datum narození:
Telefon:*)

E-mail:*)

Číslo místa spotřeby:*)
Adresa místa spotřeby:
*) nepovinný údaj
**) nepovinný údaj – jeho neposkytnutím však ovlivníte rozsah sjednávané služby

Komodita:

zemní plyn

elektřina

1. O
 bchodník a Nájemce uzavřeli Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě dodává
Obchodník do předmětného místa spotřeby plyn/elektřinu. Nájemce doložil ke Smlouvě nájemní smlouvu uzavřenou mezi ním
a Pronajímatelem nemovitosti.
2. Z důvodů zajištění kontinuity dodávek plynu/elektřiny se smluvní strany dohodly na poskytování údajů a informací o pohledávkách vzniklých
v předmětném místě spotřeby.
3. N
 ájemce touto Dohodou uděluje Obchodníkovi souhlas k poskytování údajů a informací Pronajímateli nemovitosti o stavu pohledávek
po splatnosti týkajících se předmětného místa spotřeby.
4. V
 souladu s uděleným souhlasem je Obchodník oprávněn sdělovat Pronajímateli nemovitosti výši pohledávek, datum jejich splatnosti
a informace o případném odpojení předmětného místa spotřeby od dodávek plynu/elektřiny.
5. T ato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání Smlouvy. Dohoda je platná a účinná dnem jejího podpisu poslední ze smluvních
stran, vyjadřuje jejich vůli, vyhotovuje se ve třech výtiscích s platností originálu pro každou ze smluvních stran po jednom výtisku.
Informace o zpracování osobních údajů vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelů zpracování, přehledu práv
a povinností Zákazníka a innogy a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce innogy
(http://www.innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/) a při uzavírání Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou Zákazníkovi
poskytnuty na jeho vyžádání na kontaktních místech innogy.
Místo a datum podpisu Pronajímatele:

Místo a datum podpisu Nájemce:

Místo a datum podpisu innogy:

Podpis Pronajímatele

Podpis Nájemce

Ing. Tomáš Varcop

Mgr. Zbyněk Solecký

jednatel

jednatel

Kontaktní centrum: NONSTOP linka 800 11 33 55, info@innogy.cz, zákaznická centra: www.ipobocky.cz, web: www.innogy.cz

