
Západoslovenská vodárenská spoločnost',a.§. -,tFol/
Nábrežie za hydrocentrálou 4,949 60 Nitra,
tČo: 36 550 949, Zaplsanáv obchodnom registri
Okresného súdu Nitra Oddiel Sa, vložka číslo: 10193/N

Evidenčná pečiatka ZsVS,a.s

OBJEDNÁVKA
OBJEDNÁVATEL

DIČ*:,.,.,........,2021020639.............,.,.... IČDPH+: .,.,.,..,.,.niejeplatca,.....,.,,...,.....,.....

Korešpondenčná adresa(v prípade, ak nieje zhodná s adresou objednávatel'a)*:

Obec*: pSČ*:

Císlo*

Tel. číslo*/mobil: .............,.........

Adresa výkonu práce/služby*:

Obec*: .,.,......Dolné Semerovce.,........

Ulica*: ......,,.,Dolné Semerovce.....................

pSČ*:

číslo*

Kontaktná osoba*:

Meno a priezvisko*: ......Milan Rafael.,........... Tel./mobil/E-mail*: .,.,..091153':.|72 / obec@dolne-semerovce.sk

(dovoz pitnej vody [m3] , prečistenie kanalizáa|le, vývoz kalov [m3], opravy STM, vytýčenie podzemnýoh vedení a pod.)

Požadovaný dátum výkonu práce a|ebo služby*:............,l1.6.202l.,.,..,.

(pozn, ZsVS, a.s. si vyhradzuje právo navrhnúť Objednóvateťovi irrj,ddtumuýkonu podťa svojich časouých a techniclcych možností a tento oznámit'
Kontaktnej osobe Objednávateťa osobne, telefoniclE, pňpadne e-mailom)

Prípadnýpreplatok zo
zloženejzá|ohy ži ad amvrátit'
(nesprávneprečiarknuť) * 

:

pošt. poukžkou /
prevodomnaúčet

Čislo účtu v tvare IBAN:

Údaje označené * sti povinné

Ako objednávatel' vyhlasujem, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé.

Zavázuiem sa uhradit'cenu za realizáciu prác, ktorá bude účtovaná v súlade §o sadzbami uvedenými v platnom cenníku ZsVS,
a. s.Cenník výkonov a služieb je dostupný na internetovej stránke spoločnosti www.zsvs.slďinformacie/cena-za-nase-sluzby/.

Spracovanie osobných údajov objednávatel'a - §zickej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska alebo pobyu je
nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podl'a Clánku 6 odseku l písmena b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.
20161679 o ochrane fyzických osób pri spracovaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov prevádzkovatel'a podl'a Článku 6 odseku l písmena f) GDPR. Osobné údaje budú uchovávané najneskór dovtědy, kým to budé
potrebné na účel, na ktoný sa osobné údaje spracúvajú. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a nebudú
poskytnuté do tretej krajiny. Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom; právo o opravu; právo
na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo namietat'na spracúvanie osobných údajov; právo na prenosnosť osobných
údajov; právo podať návrh nazaěaíje konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR,

Žiadosti na výkon práv dotknutej osoby podl'a GDPR je možné zaslat' na adresu:Západoslovenská vodárenská spoločnost',a.s,, Nábrežie za
hydrocentrálou 4,949 60 Nitra, alebo e-mailom na adresu osobnyudaj@zsvs,
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potvrdenie prij atia objednávkyzamestnancomZsVS, a.s.

V Dol.Semerovciqch, dňa,V...........................,............, dňa


