OBJEDNÁVKA

ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU/POSUDKU RODINNÉHO DOMU
podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

PREDMET OBJEDNÁVKY
Týmto si záväzne u Vás objednávam vypracovanie:
Energetického certifikátu (EC)
potrebného pri predaji a prenájme budovy a ku kolaudácii
novopostavených a významne obnovených budov

Energetického posudku (EP)
potrebného k stavebnému povoleniu novopostavených
a významne obnovených budov

nižšie uvedeného objektu odborne spôsobilou osobou pri zohľadnení technického riešenia navrhnutého v projekte v zmysle: normalizovaného
hodnotenia potreby energie na vykurovanie, na prípravu teplej vody s použitím normalizovaných vstupných údajov o vonkajších klimatických
podmienkach, o vnútornom prostredí budovy a o spôsobe užívania budovy a s použitím vstupných údajov o skutočnom vyhotovení
stavebných konštrukcií a technického a energetického vybavenia budovy v energetickej certifikácii.
novostavba
významná obnova
predaj
prenájom
iný účel
ÚČEL EC/EP
OBJEDNÁVATEĽ
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:
č. OP:
Mobil:

| E-mail:

DODÁVATEĽ
Názov spoločnosti: Delphia, s. r. o.
Sídlo:

Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava

IČO:

44 505 736

| DIČ:

2022720623

| IČ DPH: SK2022720623

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Názov budovy:
Kód odberného miesta (EIC alebo POD kód nájdete vo svojej faktúre za energie):
Ulica:

| Číslo:

Obec:

| Okres:

Parcela číslo:
Katastrálne územie:
Rok kolaudácie / významnej obnovy:
áno

FAKTÚRY SPOTREBY ENERGIE NA VYKUROVANIE ZA POSLEDNÉ 3 ROKY*:

nie**

* Len v prípade, ak je účelom Energetického certifikátu/Energetického posudku významná obnova, predaj alebo prenájom.
**Podpisom na tejto objednávke majiteľ budovy čestne prehlasuje, že k vypracovaniu Energetického certifikátu/Energetického posudku
neposkytol údaje podľa zákona 555/2005 Z. z. §7 ods. 1 písm. j) o ročnej spotrebe energie alebo o priemernej spotrebe energie za tri
predchádzajúce roky, pretože si o tom nevedie záznamy.
DOBROVOĽNÁ OBHLIADKA BUDOVY

áno*

*Cena obhliadky je 35 € a bude pripočítaná k cene s DPH za Energetický certifikát/Energetický posudok.
CENA ZA ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT/ENERGETICKÝ POSUDOK PRE RODINNÝ DOM*
Cena bez DPH

Sadzba DPH

DPH

Cena s DPH*

99,17 €
20 %
19,83 €
119 €
* Cena s DPH za Energetický certifikát/Energetický posudok bude uhradená objednávateľom pri prevzatí EC/EP na dobierku. V prípade
objednávky dobrovoľnej obhliadky rodinného domu bude cena za obhliadku pripočítaná k cene s DPH za EC/EP.
totožná s adresou Objednávateľa

POŠTOVÁ ADRESA
Meno a priezvisko:
Adresa:
Mobil:
01/01/19

ZÁVEREČNÁ DOHODA
Upozornenie: Objednávateľ je povinný nahlásiť všetky zmeny, ktoré boli vykonané počas realizácie a neboli nijako zaznamenané
v projektovej dokumentácii. Termín odovzdania EC/EP je závislý od dodania podkladov potrebných k jeho vypracovaniu a zároveň
od plnenia platobných podmienok dohodnutých pri podpise tejto objednávky.
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba berie na vedomie, že spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,
IČO: 51 865 467, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vl. č. 10956/L ako sprostredkovateľ, spracúva jej osobné údaje uvedené v tejto objednávke v mene Dodávateľa – Delphia, s. r. o., ako prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba je podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov, informovaná, že prevádzkovateľa možno kontaktovať na delphia@delphia.
sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných
údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu prevádzkovateľa e-mailom na adresu delphia@delphia.sk. Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú s cieľom objednať energetický certifikát/energetický posudok podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy (objednávky) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných
údajov potrebných na uzavretie objednávky, nevznikne vzťah medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom (dodávateľom). Osobné
údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: subjektom s cieľom podporovať, spravovať a vyvíjať informačný systém a vykonávať externý audit. Doba uchovávania osobných údajov: 3 roky. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobné informácie o právach dotknutých osôb
a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa: www.delphia.sk.

Dňa:

V

/

DODÁVATEĽ zastúpený spoločnosťou SSE, a. s.

Podpis

Michal Jaloviar
Riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

01/01/19

ODBERATEĽ

/

