
 
Příloha č. 2 

Souhlas s předáváním údajů o množství dodané vody 

Odběratel:  

 
Jméno: 

________________________________________________
_____ 

 
Datum narození: 

________________________________________________
_____ 

 Adresa odběrného 
místa: 

________________________________________________
_____ 

 

Souhlasím s tím, aby MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 
Olomouc, IČ: 618 59 575 (dále jen „provozovatel vodovodu“) 

jakožto provozovatel vodovodu v obci Horka nad Moravou a jako správce mých osobních 
údajů 

pravidelně předávala mé osobní údaje v rozsahu  

• údaje o stavu vodoměru o množství dodané vody na výše uvedeném odběrném místě (dále jen „Údaje“) 

společnosti Link City Development s.r.o., IČ: 277 74 023, se sídlem Horní lán 445/1, 783 01 
Olomouc  (dále jen „provozovatel kanalizace“), jakožto vlastníku a provozovateli kanalizace 
a jako samostatnému správci osobních údajů. 

Souhlasím s tím, aby provozovatel kanalizace využíval takto získané Údaje pro účely 
fakturace stočného (která probíhá na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem 
kanalizace a Odběratelem). Provozovatel kanalizace využije údaje pro účely výpočtu výše 
stočného v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a 
prováděcích předpisech. 

Tento souhlas poskytuji dobrovolně, a to na dobu trvání smluvního vztahu mezi mnou a 
provozovatelem vodovodu k výše uvedenému odběrnému místu (tj. po dobu trvání smlouvy o 
dodávkách, kterou jsem uzavřel s provozovatelem vodovodu).  

Tímto beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. V případě, že tento souhlas 
bude odvolán, provozovatel vodovodu se zdrží dalšího předávání mých Údajů a stočné mi 
bude fakturováno jiným způsobem dle platné právní úpravy. Zároveň beru na vědomí, že 
odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a tímto odvoláním není tedy dotčena 
zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním). 

Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup a přenositelnost svých 
osobních údajů, na opravu chyb a nepřesností a možnosti požadovat omezení zpracování 
nebo výmaz svých osobních údajů.  



Souhlas mohu odvolat a/nebo vykonat ostatní práva na adrese na adrese www.smv.cz/o-
spolecnosti. 

Více informací o zpracování osobních údajů provozovatelem vodovodu se naleznete v našich 
„Zásadách zpracování osobních údajů“ na adrese www.smv.cz/o-spolecnosti.  Informace o zpracování 
osobních údajů provozovatelem kanalizace se nachází na adrese www.linkcityolomouc.cz.  

V _____________ dne ________________ 

   

 Odběratel  

 
 
 
 


