OZNÁMENÍ
vlastníka** nemovitosti
o trvalém opuštění odběrného místa Zákazníkem
PLYN
Já, níže podepsaný (á),
Příjmení, jméno, titul/obchodní firma
Datum narození/IČ

Trvalé bydliště
Ulice

č. popisné/parc.

Obec/část obce			

č. orientační
PSČ

oznamuji, že Zákazník
Příjmení, jméno, titul/obchodní firma
Datum narození/IČ

Odběrné místo
Ulice

č. popisné/parc.

Obec/část obce			

č. orientační
PSČ

Číslo plynoměru*

Číslo smluvního účtu

* povinný údaj
pozn. číslo plynoměru naleznete na smlouvě, na faktuře nebo na měřícím zařízení

trvale opustil výše uvedené odběrné místo ke dni
Jsem si plně vědom(a) své odpovědnosti v případě, pokud se mé uvedené tvrzení ukáže nepravdivým a Pražské plynárenské, a.s., se
sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 60193492 (dále jen PP) nebo jiné osobě z uvedeného důvodu vznikne
škoda a zavazuji se tuto škodu poškozenému v plné výši uhradit do čtrnácti dnů od doručení jejího vyúčtování.
Zároveň jsem si vědom(a), že pokud tímto prohlášením uvedu PP v omyl dle § 583 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění, je právní jednání, kterým je uzavření smlouvy mezi mnou a PP neplatné a v platnosti zůstává smlouva mezi PP a
stávajícím Zákazníkem.
Vlastník nemovitosti, fyzická osoba, bere na vědomí, že jeho osobní údaje, jakož i osobní údaje dalších fyzických osob (Zákazníků PP
nebo případných spoluvlastníků nemovitosti), které v souvislosti s tímto oznámením předává, budou zpracovávány společností PP
výhradně pro vyřízení tohoto oznámení a ukončení smluvního vztahu se stávajícím Zákazníkem, a to s odkazem na oprávněné zájmy
společnosti. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro tento účel a osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně
nutnou, nejdéle po dobu 1 roku. Poskytnuté osobní údaje nejsou předávány žádným příjemcům. Další informace o zpracování
osobních údajů je možné nalézt v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který se týká zpracování osobních údajů
zákazníků ve společnosti, a který obsahuje ostatní obecně platné informace o zpracování osobních údajů ve společnosti. Tento
dokument je dostupný na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.

V

Dne

Vlastník nemovitosti
(podpis, případně razítko)

V

Dne

převzal za Pražskou plynárenskou, a. s.
(podpis, případně razítko)

** V případě, že je nemovitost v podílovém vlastnictví je potřeba doložit od všech spoluvlastníků souhlasná stanoviska nebo plné moci.
Pražská plynárenská, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337
PP-21-4-003-18
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