REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
DO SYSTÉMU VÝVOZU ODPADNÍCH VOD Z ŽUMP A ODPADŮ ZE SEPTIKŮ
V LOKALITĚ PLZEŇ – LHOTA
pro fyzickou osobu nepodnikající
Plzeň, statutární město, zastoupené Městským obvodem Plzeň 10 - Lhota
IČO: 00075370
sídlo: K Sinoru 62/51, PSČ 301 00 Plzeň
(dále jen „Městský obvod Plzeň 10 - Lhota“)

JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
DATUM NAROZENÍ:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ
ULICE:

ČP/ČO:

OBEC:

PSČ:

dále jen „Registrovaný subjekt“

ZASÍLACÍ ADRESA
(je-li odlišná od trvalého bydliště):
ULICE:

ČP/ČO:

OBEC:

PSČ:

KONTAKTNÍ ÚDAJE
EMAIL
(složí zároveň jako přihlašovací jméno)
TELEFON:
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SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ č. 1.
TYP ZAŘÍZENÍ:
ŽUMPA / SEPTIK / ČOV
MAXIMÁLNÍ KAPACIITA ZAŘÍZENÍ:
(m3)
UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
ULICE:

ČP/ČO:

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ č. 2.
TYP ZAŘÍZENÍ:
ŽUMPA / SEPTIK / ČOV
MAXIMÁLNÍ KAPACIITA ZAŘÍZENÍ:
(m3)
UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
ULICE:

ČP/ČO:

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ č. 3.
TYP ZAŘÍZENÍ:
ŽUMPA / SEPTIK / ČOV
MAXIMÁLNÍ KAPACIITA ZAŘÍZENÍ:
(m3)
UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
ULICE:
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ČP/ČO:

Registrační formulář slouží k identifikaci a registraci subjektů v systému vývozu odpadních vod z žump
a odpadů ze septiků v lokalitě Plzeň – Lhota (dále jen „systém vývozu“).
Subjekt je registrován do systému vývozu po splnění následujících podmínek:
a. subjekt podepsal registrační formulář, a
b. oprávněná osoba ověřila totožnost subjektu nebo jeho zástupce a
c. subjektu bylo přiděleno ID číslo v systému vývozu.
Smlouva o zajištění vývozu odpadních vod z žump nebo odpadů ze septiků bude uzavírána vždy
samostatně pro každý jednotlivý vývoz, a to výlučně objednáním vývozu registrovaným subjektem
v termínu stanoveném poskytovatelem prostřednictvím webové aplikace „SVOZ ODPADNÍCH VOD“,
která je dostupná z webových stránek http://umo10.plzen.eu/. Jiné způsoby objednání vývozu ze
strany zákazníka nejsou pro poskytovatele závazné. Nedílnou součástí smlouvy budou vždy aktuální
smluvní (obchodní) podmínky poskytovatele, ukazatele znečištění odpadních vod a jejich limitní
koncentrační hodnoty a ceník, které budou dostupné na uvedených webových stránkách.
Městský obvod Plzeň 10 - Lhota je oprávněn kdykoli provoz systému vývozu ukončit. Městský obvod
Plzeň 10 - Lhota je oprávněn zablokovat možnost objednání vývozu každému jednotlivému
registrovanému zákazníkovi, zejména v případě, že registrovaný subjekt porušil smluvní povinnosti ze
smlouvy o zajištění vývozu odpadních vod nebo obchodní podmínky.
Správu a provozování systému vývozu zajišťuje Městský obvod Plzeň 10 - Lhota.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA
Zákazník (fyzická osoba), registrací do systému vývozu odpadních vod z žump a odpadů ze septiků
v lokalitě Plzeň – Lhota (dále jen systém vývozu OV), dobrovolně poskytuje osobní údaje v rozsahu
nezbytném pro naplnění účelu vytvoření a provozování systému vývozu OV a svým podpisem
potvrzuje, že byl správcem osobních údajů informován o zpracování svých osobních údajů, viz níže.
Správcem zpracování osobních údajů je Městský obvod Plzeň 10 – Lhota.
Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro účel tohoto zpracování, kterým je
vytvoření a provozování systému vývozu odpadních vod, zejména pro vedení registrace subjektů
využívajících systém vývozu OV, zprostředkování uzavírání smluv mezi registrovanými zákazníky
a vývozci a pro další právní jednání v souvislosti se zajištěním vývozu odpadních vod z žump a odpadů
ze septiků, pro úkony související s poskytováním příspěvků, plnění práv a povinností v souvislosti
s provozováním systému vývozu OV, uplatňování nároků zákazníků a pro statistické účely k
optimalizaci systému vývozu odpadních vod.
Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je nezbytné pro registraci v systému vývozu OV a dále pro
uzavření a následné plnění smluvního vztahu na vývoz odpadních vod. Odmítnutí poskytnutí osobních
údajů zákazníkem má za následek, že nemůže být registrován v systému vývozu OV a následného
plnění ze strany Města Plzně. Právním základem zpracování osobních údajů zákazníka, po jeho
registraci v systému vývozu OV, je plnění povinností správce systému vývozu OV vyplývající
ze smluvního vztahu se zákazníkem a pro splnění jeho zákonné povinnosti dle právního řádu ČR.
Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativní úpravou ČR a EU pouze k
účelům, ke kterým byly shromážděny a po dobu trvání registrace zákazníka v systému vývozu OV; dále
po dobu vyplývající z archivačních lhůt dle příslušných právních předpisů ČR.
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Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být subjektům, které v rámci provozování
systému vývozu OV zajišťují jednotlivé činnosti v systému vývozu OV. Osobní údaje zákazníka mohou
být dále zpřístupněny orgánům Města Plzně a dále subjektům k tomu oprávněným dle příslušných
právních předpisů.
Zákazník, jakožto subjekt osobních údajů, má právo požadovat od správce, resp. zpracovatele osobních
údajů, přístup k poskytnutým osobních údajů nebo požadovat jejich opravu. Zákazník nemá právo na
vymazání, případně omezení zpracování poskytnutých osobních údajů, po dobu trvání právních
důvodů zpracování těchto osobních údajů (viz výše doba zpracování).
Zákazník, pokud se domnívá, že zpracování jeho OÚ je v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo
v rozporu s právními předpisy ČR a EU, má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, tj.
Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.
Zákazník:
V Plzni dne ……………………………….

……………………………………………………….
Podpis zákazníka

ID číslo:

Registraci provedl a ověřil údaje zákazníka:

V Plzni dne ……………………………….

……………………………………………………….
Podpis ověřující osoby
Jména a příjmení:
Funkce:
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