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Společnost je zapsána 
v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1390. 

E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

www.eon.cz
vyrobci@eon.cz

387 86 86 86

Údaje vyplňte
HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Žádost o změnu adresy  
u Fyzické osoby

Údaje o výrobci

Název obchodní firmy

IČO

Příjmení, jméno, titul

Číslo smlouvy

Adresa

Ulice

Číslo popisné / orientační PSČ

Obec, část obce

Nová adresa *

Ulice

Číslo popisné / orientační PSČ

Obec, část obce

*)       Chtěli bychom vás upozornit, že vámi uvedená adresa by měla korespondovat s adresou na vaší licenci vydané ERÚ a výpisu z OR/RES.  

**)     Vyplněný formulář spolu s kopií licence a výpisu z OR s již změněnými údaji zašlete na e-mailovou adresu vyrobci@eon.cz.

Datum   Podpis a razítko

Informace o zpracování osobních údajů
1. E.ON Energie, a.s., (dále jen jako „kupující“) jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje  
 výrobce v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje, údaje o historii dodávky energie a údaje vyplývající  
 z měření dle smlouvy o připojení, údaje z veřejných zdrojů, zejména z veřejných rejstříků a telefonního  
 seznamu účastníků, a odvozené údaje.
2. Kupující zpracovává osobní údaje výrobce uvedené v předchozím odstavci pro účely přípravy, uzavření  
 a plnění smlouvy s výrobcem, když takové zpracování je pro plnění této smlouvy nezbytné.
3. Pro účely statistiky a evidence, ochrany právních nároků kupujícího, provozních potřeb kupujícího a za
 účelem nabídky vlastních podobných produktů a služeb spočívající ve vyhotovení nabídky na uzavření  
 další smlouvy o výkupu elektřiny mezi kupujícím a výrobcem pak zpracovává kupující osobní údaje  
 výrobce také na základě svého oprávněného zájmu. Proti takovému zpracování má výrobce právo  
 kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným na webových stránkách  
 www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů, kde jsou také trvale dostupné další informace o zpracování  
 osobních údajů kupujícím. 
4. S výjimkou účelu a doby zpracování specifikované v následujícím odstavci, kupující zpracovává osobní  
 údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu  
 mezi kupujícím a výrobcem a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení  
 smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem prodlouženou o další  
 jeden rok s ohledem na ochranu právních nároků kupujícího. V případě zahájení soudního, správního  
 nebo jiného řízení zpracováváme osobní údaje výrobce v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových  
 řízení. 
5. Za účelem nabídky vlastních podobných produktů a služeb spočívající ve vyhotovení nabídky na uzavření  
 další smlouvy o výkupu elektřiny mezi kupujícím a výrobcem zpracovává kupující osobní údaje výrobce  
 na základě svého oprávněného zájmu i po skončení smluvního vztahu, nejdéle však po dobu jednoho roku  
 od skončení tohoto smluvního vztahu.

Podpisem tohoto formuláře výrobce potvrzuje, že se důkladně seznámil s informacemi o zpracování 
osobních údajů uvedenými v tomto formuláři a na webových stránkách www.eon.cz v sekci Ochrana 
osobních údajů, s rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování 
osobních údajů, s možností a způsobem podání námitky a právy, která mu v této souvislosti náleží.
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