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1.  Odberateľ

Priezvisko, meno, titul/názov spoločnosti

Ulica

Obec

Číslo domu/popisné

PSČ

Telefón (mobilné číslo)E-mail

2.  Adresa/kontakty

Dátum narodenia/ IČO Zákaznícke číslo

Žiadosť o aktiváciu/zmenu elektronickej komunikácie

Domácnosti/Podnikatelia

3.   Požadovaná zmena

4.   Rozšírený prístup pre:

 A) aktivácia elektronickej komunikácie prostredníctvom Online účtu  B) aktivácia elektronickej faktúry

 C) zrušenie elektronickej komunikácie prostredníctvom Online účtu  D) zrušenie elektronickej faktúry

 E) rozšírenie prístupu k Online účtu (pokračujte, prosím, vyplnením konkrétnych osôb nižšie.)
Rozšírenie prístupu k Online účtu znamená, že iným užívateľom umožníte nahliadanie k vašim údajom, prípadne aktívne operácie. 

Aktiváciou elektronickej faktúry udeľujete v súlade s  § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov svoj súhlas s vystavovaním 
faktúr iba v elektronickej podobe, ktoré budú zasielané na Váš e-mail a nájdete ich aj v Online účte.  

Aktívne operácie sú napr.:

 súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účel aktivácie Online účtu

d) zmena kontaktných údajov
e) zmena bankového spojenia
Všetky aktívne operácie sú vymenované v Obchodných podmienkach Online účtu.

a) zmenové žiadosti
b) objednávky
c) správa užívateľov (rozširovanie prístupu a udeľovanie oprávnení)

Dodávateľ: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
IČO: 36 677 281, DIČ: 2022249295, IČ DPH: SK2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., číslo účtu: 2649000047/1100
IBAN: SK72 1100 0000 0026 4900 0047, BIC: TATRSKBX

Licencie: elektrina 2007E0254, plyn 2011P0166, finančný agent 189976
Zapísaný v OR OS BA1, odd. Sa, vložka č. 3978/B
Kontakt: P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk, kontakt@zse.sk
0850 111 555 pracovné dni: 7.00 - 19.00 h, fax: 02/50 61 39 01

Rozsah oprávnení:

Priezvisko, meno a titul

Podpis osoby oprávnenej na prístup 

E-mail Telefón (mobilné číslo)

Zobrazenie zmluvných účtov, odberných miest, spotreby

Zobrazenie objednávok

Zobrazenie faktúr a platieb

Zobrazenie udelených oprávnení

Zobrazenie zmenových žiadostí

Aktívne operácie

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účel 
aktivácie Online účtu

Priezvisko, meno a titul

E-mail Telefón (mobilné číslo)
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Rozsah oprávnení:

Priezvisko, meno a titul

E-mail Telefón (mobilné číslo)

Zobrazenie zmluvných účtov, odberných miest, spotreby

Zobrazenie objednávok

Zobrazenie faktúr a platieb

Zobrazenie udelených oprávnení

Zobrazenie zmenových žiadostí

Aktívne operácie

Rozsah oprávnení:

Podpis osoby oprávnenej na prístup 

Zobrazenie zmluvných účtov, odberných miest, spotreby

Zobrazenie objednávok

Zobrazenie faktúr a platieb

Zobrazenie udelených oprávnení

Zobrazenie zmenových žiadostí

Aktívne operácie

Podpis osoby oprávnenej na prístup 

Priezvisko, meno a titul

Priezvisko, meno a titul

E-mail

E-mail

Telefón (mobilné číslo)

Telefón (mobilné číslo)

Všetkých užívateľov

5.   Zrušenie rozšíreného prístupu k Online účtu pre osoby oprávnené na prístup:

Osoby, pre ktoré odberateľ žiada o rozšírený prístup, sa musia zaregistrovať v Online účte (súhlasiť s Obchodnými podmienkami Online účtu a so spracúvaním osobných údajov).

Ochrana osobných údajov

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov vrátane práv 
dotknutých osôb a možnosti ich uplatnenia, najmä právo namietať voči 
spracúvaniu, právo na prístup, výmaz, obmedzenie spracúvania a opravu 
nájdete uvedené v informáciách o ochrane osobných údajov dostupných v 

aktuálnom znení na  www.zse.sk/gdpr (ďalej len „Informácie o ochrane 
údajov“). Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Odberateľ, resp. každá z oprávnených osôb, svojím podpisom potvrdzuje:
a) správnosť a pravdivosť osobných údajov uvedených v tejto žiadosti,
b) že sa oboznámili s Informáciami o ochrane údajov.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účel 
aktivácie Online účtu

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účel 
aktivácie Online účtu

6.  Za odberateľa

Meno a priezvisko Meno, priezvisko a funkcia 

Miesto Miesto

Podpis Podpis

Dátum Dátum

7.  Za ZSE Energia, a.s., prijal
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