
Plná moc (tento formulář je určen pro původního zákazníka na odběrném místě)

Dodavatel
CENTROPOL ENERGY, a. s. | Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika | IČO: 25458302, DIČ: CZ25458302, vedená u 
rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1457 | Číslo licence na obchod s elektřinou: 140805731 | Číslo licence na 
obchod s plynem: 241330508 – skupina 24 | Číslo registrace u OTE, a. s.: 283

Já, zákazník

DIČ:

Oprávněný zástupce: Funkce opr.
zástupce:

Trvalý pobyt/Sídlo:

Tímto uděluji plnou moc

společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, IČO: 25458302, DIČ: CZ25458302, 
vedenou u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1457 (dále jen „Dodavatel“)

Pro komoditu Elektřina Zemní plyn

aby Zákazníka zastupoval ve všech záležitostech a právních jednáních souvisejících s ukončením stávajícího smluvního vztahu Zákazníka s jeho 
dosavadním dodavatelem komodity/komodit.

Dodavatel je zejména oprávněn jménem Zákazníka ukončit 
jakékoliv jeho smlouvy o dodávkách nebo smlouvy o sdružených 
službách dodávky pro níže uvedená odběrná místa, vyžádat si 
jménem Zákazníka od stávajícího dodavatele informace o datu 
ukončení dodávky od dosavadního dodavatele a tato sdělení 
přebírat.

Dodavatel je dále zmocněn, aby uplatňoval jménem 
Zákazníka veškerá práva , která mu jako subjektu údajů 
přísluší podle příslušných právních předpisů upravujících 
ochranu osobních údajů (a to zejména právo na přístup a 
informace nebo přenositelnost údajů) vůči stávajícímu 
dodavateli komodity.

Dodavatel je oprávněn učinit v souvislosti se shora 
uvedenými oprávněními veškerá další jednání, a to v rozsahu 
potřebném či vhodném k naplnění předmětu této plné moci.

Elektřina – Specifikace odběrného místa 

EAN kód:

Adresa odběrného místa:

Stav elektroměru:   kWh NT kWh

Zemní plyn – Specifikace odběrného místa 

EIC kód: 

Adresa odběrného místa: 

Stav plynoměru:           m3

Datum:

Místo podpisu (název obce): 

Přijímáme zmocnění v plném rozsahu:

Kateřina Křížová, Manažer Back Office za CENTROPOL ENERGY, a. s.
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Podpis zákazníka:

(Titul) Jméno a příjmení/ 
Obchodní firma:

Datum narození/IČO:

Uděluje-li Zmocnitel tuto plnou moc jako spotřebitel, zmocnění udělené na základě této plné moci v rozsahu ohledně ukončení smlouvy o  
dodávkách  (sdružených  službách  dodávky)  elektřiny  a/nebo  plynu  zanikne uplynutím 12 měsíců ode dne jejího podpisu Zmocnitelem.

VT



Zpracování osobních údajů

Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou (nebo zástupce právnické osoby), jsou předmětem ochrany osobních údajů podle příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Dodavatel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Zákazníka výhradně pro účely související s plněním dle této plné moci a v rozsahu uvedeném v plné moci. Zpracování osobních 
údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o dodávkách komodity s Dodavatelem a zajištění převodu Zákazníka od stávajícího dodavatele k Dodavateli.

Dodavatel uchovává osobní údaje Zákazníků po nezbytnou dobu pro naplnění účelů zpracování a stanovenou interními předpisy Dodavatele upravujícími zpracovávání osobních údajů.

Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů včetně práv a způsobu jejich uplatnění najdete v dokumentu Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů společnost 
CENTROPOL ENERGY, a.s., který je v aktuálním znění dostupný na: https://www.centropol.cz/gdpr. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nebo 
souvisejících práv, kontaktujte, prosím, našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@centropol.cz.
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