
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

Tel.: 519 304 611
Fax.: 519 321 227

IČ: 494 55 168 
DIČ: CZ49455168

E-mail: info@vak-bv.cz 
www.vak-bv.cz

Bank. spoj.: Komerční banka a.s., č.ú.: 1908651/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Brně, oddíl B, vložka 1176

dodávku vodyna: odvádění odpadních vod

ODHLÁŠKA

Obec:

Jméno a příjmení:

Ulice (č.p./č.o.):

Jméno a příjmení:

Číslo OM:

Telefon:

Číslo vodoměru:

E-mail:

Číslo stavební 
parcely:

Stav vodoměru (m3):

Ulice (č.p./č.o.):

Obec:

PSČ:

PSČ:

Datum ukončení 
odběru:

Zápis o změně odběratele - obyvatelstvo

pro efektivní komunikaci v rámci smluvních vztahů a případného řešení administrativních záležitostí 
mimo oprávněných zaměstnanců nebudou osobní údaje předávány jiným příjemcům. 
po dobu trvání smluvního vztahu a poté ještě po dobu 5 let po skončení tohoto smluvního vztahu.

příjemci osobních údajů: 
doba uložení osobních údajů:

dávám1 nedávám1 souhlas za účelem zpracování:Telefon: 

Dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“)  
a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792

Odběrné místo (OM):

Vyúčtování zaslat na adresu:

Stávající odběratel:

složenka

E-mailano ne

převodní příkaz

číslo účtu/kód banky

poštovní poukázka na zasílací adresu

Úhrada nedoplatku:

Zaslání faktury na e-mail:

Vrácení přeplatku:

Podklady pro zúčtovací styk:

Souhlas se zpracováním osobních údajů:



Stávající odběratel

V dne

pro efektivní komunikaci v rámci smluvních vztahů a případného řešení administrativních záležitostí 
mimo oprávněných zaměstnanců nebudou osobní údaje předávány jiným příjemcům. 
po dobu trvání smluvního vztahu a poté ještě po dobu 5 let po skončení tohoto smluvního vztahu.

příjemci osobních údajů: 

dávám1 nedávám1 souhlas za účelem zpracování:Číslo účtu/kód banky: 

pro efektivní komunikaci v rámci smluvních vztahů a případného řešení administrativních záležitostí 
mimo oprávněných zaměstnanců nebudou osobní údaje předávány jiným příjemcům. 
po dobu trvání smluvního vztahu a poté ještě po dobu 5 let po skončení tohoto smluvního vztahu.

příjemci osobních údajů: 
doba uložení osobních údajů:

doba uložení osobních údajů:

dávám1 nedávám1 souhlas za účelem zpracování:E-mail: 

1) Křížkem označte platnou volbu. Volbu musí provést výhradně subjekt údajů. Souhlas je platný pouze v případě, že je zvolena možnost „dávám souhlas za 

účelem zpracování “ (     dávám  -     nedávám). Jakákoliv jiná varianta označení je považována za neplatný souhlas.

2) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
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