Změna majitele výrobny

Údaje o stávajícím výrobci
Název obchodní firmy
IČO

E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
IČO: 26078201
DIČ: CZ26078201

Příjmení, jméno, titul
Číslo smlouvy

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

Datum ukončení licence

Nový výrobce *
Název obchodní firmy

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

IČO
Příjmení, jméno, titul
Datum nabytí právní moci licence
Přílohou tohoto oznámení musí být:
- platná licence nového výrobce,
- rozhodnutí o ukončení licence původního výrobce.
Následně od nás nový výrobce obdrží k vyplnění formulář Informace o výrobci.
*) Vyplněný formulář spolu s přílohami zašlete na e-mailovou adresu vyrobci@eon.cz.

Informace o zpracování osobních údajů
1.

2.

3.

4.

5.

Pokud je výrobce fyzickou osobou, zpracovává E.ON Energie, a.s. (dále jen „kupující“) její osobní údaje
pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy s výrobcem, když takové zpracování je pro plnění této
smlouvy nezbytné.
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.
Pokud je výrobce právnickou osobou, za kterou jedná její zástupce, zpracovává kupující osobní údaje
této osoby, případně dalších osob uvedených výrobcem („kontaktní osoby“), na základě svého oprávněného
zájmu pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy s výrobcem, provozní potřeby, ochranu právních
nároků kupujícího, a za účelem nabídky vlastních podobných produktů a služeb spočívající ve vyhotovení
nabídky na uzavření další smlouvy o výkupu elektřiny mezi výrobcem a kupujícím, o čemž se výrobce
zavazuje kontaktní osoby informovat. Proti tomuto zpracování má zástupce výrobci, případně kontaktní
osoba právo 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.
S výjimkou účelu a doby zpracování specifikované v následujícím odstavci, kupující zpracovává osobní
údaje výrobce (fyzické osoby) nebo zástupce, případně kontaktní osoby, výrobce (právnické osoby)
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.
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
(fyzické osoby) nebo zástupce, případně kontaktních osob, výrobce (právnické osoby) na základě svého
oprávněného zájmu i po skončení smluvního vztahu mezi kupujícím a výrobcem, nejdéle však po dobu
jednoho roku od skončení tohoto smluvního vztahu.

Podpisem tohoto formuláře výrobce (fyzická osoba) nebo zástupce výrobce (právnické osoby) potvrzuje,
že se seznámil/a s informacemi uvedenými v tomto formuláři a dalšími informacemi o zpracování osobních
údajů dostupnými na www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů, a to včetně práv, které výrobci a jeho
zástupců náleží.

Datum

Podpis a razítko

www.eon.cz
vyrobci@eon.cz

387 86 86 86
Údaje vyplňte
HŮLKOVÝM PÍSMEM.

