
*povinný údaj

Meno a priezvisko:* | Dátum narodenia:* 

| E-mail:| Telefón: | Mobil:*Titul:

ODBERATEĽ

ADRESA TRVALÉHO POBYTU ODBERATEĽA*
Ulica: | Orientačné č.:  | Súpisné číslo:

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

POD KÓD ODBERNÉHO MIESTA*

EIC KÓD ODBERNÉHO MIESTA*

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA*
Ulica: | Orientačné č.:  | Súpisné číslo:

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

Poznámka: V prípade viacerých odberných miest je potrebné vyplniť Prílohu č. 1 k žiadosti o zaradenie/vyradenie do/z  
regulovaného segmentu - Údaje o odberných miestach.

V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov Vás týmto žiadam o:

 zaradenie do regulovaného segmentu
 vyradenie z regulovaného segmentu 

s účinnosťou od 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka.

S K S P P D I S

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uvie-
dol na tomto tlačive, sú správne, úplné a pravdivé. V prípade vzniku 
škody spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) z dôvodu 
uvedených nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov Odbe-
rateľom, sa Odberateľ zaväzuje uhradiť SSE takto vzniknutú škodu v 
celom rozsahu. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že bol v zmys-
le Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľ-
nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), informovaný o podmienkach 
spracúvania osobných údajov uvedených v tomto dokumente, ktoré sú zároveň uvedené aj na www.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov.

Poučenie: Zaradenie a vyradenie z alebo do regulovaného segmentu upravuje zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, bez splnenia zákonom ustanovených podmienok nemožno žiadosti vyhovieť. O vybavení žiadosti bude spoločnosť Stredoslovenská energeti-
ka, a. s. odberateľa informovať.

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 
Žilina, IČO: 51 865 467, zapísanej v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“) na účely poradenstva, infor-
movania o produktoch, službách a akciách prevádzkovateľa a spolupracujúcich tretích strán, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky. Súhlasím, aby 
prevádzkovateľ vykonával profilovanie na základe analýzy informácií o mnou využívaných produktoch, službách a mojich preferenciách a zasielal mi 
personalizované marketingové ponuky, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a potrebám. Súhlas, ktorý udeľujem na obdobie od jeho udelenia do  
10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, sa vzťahuje na identifikačné a kontaktné údaje a tiež údaje vyplývajúce zo zmluv-
ného vzťahu s prevádzkovateľom. Tento súhlas je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Potvrdzujem, že 
pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a právach dotknutej osoby a tieto podmienky sú 
dostupné na www.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov a tiež o skutočnosti, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podpis: ...................................................................

ODBERATEĽ:
Meno a priezvisko:

Podpis*: 

Dátum podpisu Odberateľa: /         /

ŽIADOSŤ O ZARADENIE/VYRADENIE DO/Z REGULOVANÉHO SEGMENTU 
- kategória Domácnosti

 ELEKTRINA     PLYN

DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
Tel.: 0850 111 468 | IČO: 51 865 467 | DIČ: 2120814575 | IČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SWIFT-BIC: SUBASKBX
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