ŽÁDOST O PŘIZNÁNÍ VÝHOD ZTP/P
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”)

Žadatel / Zákazník (subjekt, se kterým je uzavřena Smlouva)

Zákazník č.:

Titul, jméno, příjmení:
Trvale bytem
Ulice:

Číslo pop./orient.:

Obec:

PSČ:

Datum narození:
Telefon č. 1:*)

Telefon č. 2:*)

E-mail:*)

Číslo místa spotřeby:
Adresa místa spotřeby:
*) nepovinný údaj – jeho poskytnutím však umožníte významné zkvalitnění komunikace s Vámi a zvýšení úrovně poskytovaných služeb

Držitel průkazu ZTP/P
Titul, jméno, příjmení:
Trvale bytem
Ulice:

Číslo pop./orient.:

Obec:

PSČ:

Datum narození:
Oprávněnost přiznání průkazu ZTP/P je třeba doložit předložením průkazu ZTP/P, nebo rozhodnutím o jeho přiznání, případně jinou obdobnou
veřejnou listinou. Pokud nemůžete předložit průkaz ZTP/P nebo rozhodnutí či veřejnou listinu, požádejte příslušný úřad o potvrzení přímo na
tento formulář (níže).

Potvrzení
Potvrzujeme, že osoba, která je uvedena v kolonce „Držitel průkazu ZTP/P“
a) je oprávněným držitelem průkazu ZTP/P**
b) je účastníkem řízení pro přiznání průkazu ZTP/P a ke dni vydání tohoto potvrzení splňuje všechny zákonné podmínky pro jeho přiznání**
**) nehodící se škrtněte
Pozn.: V případě b) je žadatel povinen ve lhůtě 3 měsíců předložit průkaz k nahlédnutí, či zaslat jeho kopii na adresu Obchodníka.

V

Dne
Podpis oprávněné úřední osoby a razítko úřadu

Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů a citlivých osobních údajů (zdravotní a tělesné postižení)
Podpisem této žádosti Žadatel i Držitel průkazu ZTP/P souhlasí s tím, že osobní údaje zde uvedené budou zpracovávány pouze pro potřeby Obchodníka, za účelem poskytnutí slevy z ceny zemního plynu a že osobní údaje budou poskytovány dalším zpracovatelům dle zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů, kteří pro Obchodníka vykonávají smluvené činnosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak poskytnutí slevy z ceny
zemního plynu je podmíněno souhlasem se zpracováním výše uvedených osobních údajů ze strany Žadatele a Držitele průkazu ZTP/P. V případě, že
Žadatel nebo Držitel průkazu ZTP/P svůj souhlas se zpracováním těchto osobních údajů dodatečně odvolá, smluvní vztah o poskytování slevy je tím
ukončen. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dobu vymáhání případně vzniklých pohledávek a archivovány po
dobu zákonných archivačních lhůt. Žadatel i Držitel průkazu ZTP/P má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další
práva uvedená v § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Místo pro Váš
podpis

ZP_ZTP_161001

V případě pominutí důvodů přiznání výhod ZTP/P nebo změny trvalého bydliště nahlásím tyto skutečnosti neprodleně Obchodníkovi.
Místo a datum podpisu Žadatele:

Místo a datum podpisu Držitele průkazu ZTP/P:

Místo a datum podpisu Obchodníka:

Podpis Žadatele

Podpis Držitele průkazu ZTP/P

Podpis za Obchodníka

(pokud je starší 18 let a není zároveň žadatelem)

(převzal a ověřil na základě plných mocí)

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

