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SMLOUVA NA DODÁVKU: ☐ TEPELNÉ ENERGIE (TE) 

 ☐ ELEKTRICKÉ ENERGIE (EE) 

ŽADATEL – TYTO ÚDAJE BUDOU UVEDENY VE SMLOUVĚ JAKO „ODBĚRATEL“ 

Příjmení, Jméno, Titul / Název organizace ________________________________________________________________ 

Adresa trvalého bydliště _________________________________________________________________________ 

Rodné číslo / IČO / DIČ _________________________________________________________________________ 

Plátce DPH  ☐ ano ☐ ne 

Telefon/e-mail _________________________________________________________________________ 

Bankovní spojení _________________________________________________________________________ 

Korespondenční adresa  _________________________________________________________________________ 
(vyplňte pouze v případě, že je jiná než adresa žadatele)  

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA:   

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ DODÁVKY / datum předání bytu: 
   

ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ PLATEBNÍHO KALENDÁŘE,  

OZNÁMENÍ O CENĚ, INFORMACÍ: ☐ poštou na výše uvedenou adresu 

  ☐ elektronicky na výše uvedený e-mail 

ZPŮSOB ÚHRADY ZÁLOH: ☐ platební příkaz  

 ☐ SIPO (č. SIPO: _____________________) 

ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ FAKTUR: ☐ poštou na výše uvedenou adresu   

  ☐ elektronicky na výše uvedený e-mail  
 

Stavy na měřičích ke dni zahájení odběru: 

 TE Měřič tepla  -  výrobní číslo _________________ stav ____________ GJ 

 TE Vodoměr (teplá voda)* -  výrobní číslo _________________ stav ____________ m3 

 EE Elektroměr -  výrobní číslo _________________ stav ____________ kWh 

 
* údaje vodoměru pro teplou vodu uvádějte pouze v případě BYTOVÉHO ODBĚRU – tj. v bytových domech na ulici Lavického, Na Kopcích, T. Bati 1069, T. Bati 1088 nebo Soukopova 139 v Třebíči 

Žadatel (odběratel) prohlašuje, že je oprávněn k uzavření smlouvy s dodavatelem, že jsou údaje správné a úplné a je si vědom možných 

následků při uvedení nepravdivých údajů.  

 
 
 
Datum podání žádosti: _____________________ Podpis žadatele: _______________________________ 
 
Údaje z této žádosti budou použity pro vyhotovení Smlouvy. Vyplněnou žádost zasílejte elektronicky na adresu info@tts.cz  
nebo poštou na adresu sídla firmy Průmyslová 163, 674 01 Třebíč. 

Kontaktní osoby: Milan Pavlíček – technik - 602 591 980 Michaela Rybníčková – administrativa – 568 837 674 
 pavlicek@tts.cz  rybnickova@tts.cz 

 Miroslav Pochop – technik – 724 522 417 Jaroslava Slatinská – administrativa - 568 837 621  
 pochop@tts.cz  slatinska@tts.cz  
 
Žadatel svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů a s jejich zpracováním za účelem vypracování Smlouvy 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Žadatel bere na vědomí poučení uvedené na druhé straně. 
 
 
 
Datum udělení souhlasu: _____________________ Podpis žadatele: _______________________________ 
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Vážený zákazníku! 
 

Společnost TTS energo s.r.o., bere ochranu Vašich osobních údajů vážně a striktně dodržuje právní předpisy v  této 
oblasti. Následující zásady ochrany osobních údajů Vám umožní seznámit se s námi zaručenými způsoby ochrany 
osobních údajů a s rozsahem a účelem jejich shromažďování. 
 

 
1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost TTS energo s.r.o. Kontaktovat nás můžete na adrese 674 01 Třebíč, 

Průmyslová 163, nebo na e-mailové adrese: info@tts.cz. 
2. Počínaje dnem 25. května 2018 můžete kontaktovat také pověřence pro ochranu osobních údajů na následující e-

mailové adrese gdpr@tts.cz. 
3. Účelem zpracování osobních údajů je naplňování povinností, které nám vyplývají ze smlouvy s Vámi, vyřizování 

objednávek a reklamací našich produktů. Dále je účelem zpracování osobních údajů plnění právní povinnosti, která 
se na nás v souvislosti se smluvními vztahy s Vámi, vztahují a případně jím může být i plnění úkolů prováděných 
ve veřejném zájmu. 

4. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) a/nebo b) a/nebo c) a/nebo e) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016. 

5. Námi zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno a příjmení, rodné číslo, adresu bydliště, korespondenční adresu, 
telefonní číslo, č. SIPO, e-mailovou adresu zákazníka či jím uvedeného zástupce, v případě právnických osob kromě 
jejich identifikačních údajů též jméno a příjmení osob podepisujících smlouvy, případně jiných osob, jejichž údaje nám 
zákazník – právnická osoba, sdělí.  

6. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také jinými subjekty, avšak společnost TTS energo s.r.o. vždy zůstane 
jejich správcem. 

7. Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména 
soukromoprávními a daňovými předpisy) a po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování. Počínaje dnem 25. 
května 2018 je možné získat podrobnější informace o době zpracování na následující e-mailové adrese gdpr@tts.cz. 

8. Máte právo žádat správce o přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich 
zpracování, stejně jako právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost. 

9. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí některých údajů (jméno, příjmení nebo adresa bydliště) 
Vám může znemožnit vstoupit s naší společností TTS energo s.r.o., do obchodního vztahu. 

10. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro daný účel můžete kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena zákonnost 
zpracování před takovým odvoláním souhlasu. 

11. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese 170 00 Praha 7, Pplk. Sochora 
727/27, e-mail posta@uoou.cz. 
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