Lokalita: …………………………………

SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM OPTICKÉ PŘÍPOJKY
Údaje o nemovitosti
Obec:

Č.p.:

Ulice:

Č.o.:

Č. parc.:

Katastrální území:

Vlastník dotčené nemovitosti
Jméno a příjmení:

Adresa trvalého bydliště:

Datum
narození

Spoluvlastnický
podíl:

IČO:

Spoluvlastnický
podíl:

a
Název / obchodní firma:

Sídlo:

Kontaktní údaje
Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

Email:

Optická přípojka bude ukončena v domě / na pozemku (nehodící se škrtněte).
Předpokládaná délka optické přípojky od hranice pozemku ______________ v m.
▪ Vlastník nemovitosti souhlasí s tím, aby společnost Strejda.Net s.r.o. za účelem poskytování služeb
elektronických komunikací zřídila a provozovala optickou přípojku elektronických komunikací v uvedené
nemovitosti.
▪ Náklady na umístění optické přípojky v/na nemovitosti a náklady na připojení nemovitosti k optické síti nese
společnost Strejda.Net s.r.o.
▪ Udělením souhlasu nevznikne závazek odebrat službu elektronických komunikací.
▪ Umístění optické přípojky v/na nemovitosti je možné až poté, co je předem oboustranně odsouhlaseno její
konkrétní umístění a technické řešení.
▪ Vlastník nemovitosti bere na vědomí, že společnost Strejda.Net s.r.o. zpracovává a shromažďuje na
základě oprávnění dle čl. 6 b) a f) nařízení EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů osobní
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údaje vlastníka nemovitosti za účelem realizace tohoto souhlasu, zejména pro účely oznamování
budoucích vstupů. Společnost Strejda.Net s.r.o. bude zpracovávat údaje vlastníka nemovitosti zejména v
rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, a to za účelem jejich případného použití při
realizaci práv a povinností v souvislosti s tímto souhlasem a v souvislosti s činnostmi, které následně bude
společnost Strejda.Net s.r.o. na nemovitosti realizovat. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.
Vlastník nemovitosti má na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení
zpracování a právo vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
▪ Osoba udělující souhlas potvrzuje, že je osobou k tomu oprávněnou.
Doplňující informace:

Datum

Jméno, příjmení

Podpis

Datum

Jméno, příjmení

Podpis

Datum

Jméno, příjmení

Podpis
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