
 
www.cetin.cz  

www.zrychlujemecesko.cz 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  

registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623  

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063 

Bankovní spojení: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6 

 

 

 
část 1 (Identifikační údaje) 

 

č. SAP: 11010-110387 

 

SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM OPTICKÉ PŘÍPOJKY 
k rodinnému domu 

 

jméno, příjmení / název datum narození / IČO adresa trvalého bydliště/sídlo spoluvlastnický podíl nebo 

SJM 

 
    
 
    
 
    

Kontakty pro oznámení vstupu na nemovitost (případně zasílání obchodních sdělení, bude-li udělen souhlas dle části 3):  

 

Jméno a příjmení:   email:    

 

telefonní číslo:   

 

část 2 (Souhlas s umístněním optické přípojky) 

SOUHLAS 

s umístněním optické přípojky v/na nemovitostech: 
 

Obec Ulice Katastrální území Číslo popisné Číslo orientační Číslo parcelní 

Cerhýnky  
Cerhýnky 
[617555] 

  
 
 

 

▪ Délka optické přípojky, měřeno od vnější hranice pozemku/ů k budově, činí cca m (orientační nákres 
přípojky v příloze). 

▪ Pokud bude vlastníkem nemovitosti předem provedena příprava (trubka), bude přednostně využita pro 
realizaci přípojky. 

▪ Příprava trubky vlastníkem bude / nebude provedena. 
▪ Optická přípojka bude ukončena v domě / na pozemku.

▪ Udělením souhlasu s umístěním přípojky nevznikne závazek odebrat službu elektronických komunikací. 

▪ Umístění optické přípojky v/na nemovitosti je možné až poté, co je předem oboustranně odsouhlaseno její 

konkrétní umístění a technické řešení. 

▪ Po umístění optické přípojky v/na nemovitosti bude její poloha potvrzena oboustranně podepsaným 
protokolem. 

▪ Každý vstup na nemovitost Vám předem oznámíme na kontakty uvedené v části 1 tohoto dokumentu. 

▪ Osobní údaje jsou zpracovávané pro účely uzavírání a plnění tohoto souhlasu a související účely, zejména 
evidenční a statistické; zásady, za kterých jsou zpracovávány osobní údaje a další související informace 
jsou dostupné na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.  

▪ Prohlašuji, že jsem měl(a) možnost se s těmito informacemi seznámit. 

▪ Osoba udělující souhlas potvrzuje, že je osobou k tomu oprávněnou. 

 

V_____________________ dne _________ 

 
 

 
 
_________________________ __________________________ 

      Jméno:    Jméno: 
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část 3 (Souhlas se zpracováním osobních údajů) 
 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

SOUHLASÍM NESOUHLASÍM aby společnost CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, e-mail: dpo@cetin.cz („CETIN“) jakožto správce 
zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjemní, adresa, mobilní telefonní číslo a e-mailová 
adresa za účelem nabízení, a to i prostřednictvím elektronických prostředků, služeb elektronických 
komunikací a souvisejících služeb (např. připojení k internetu, televize apod.), jakož i zasílání dalších 
obchodních sdělení. 

SOUHLASÍM NESOUHLASÍM, že v rámci zpracování mých osobních údajů mohou být tyto 
poskytnuty obchodním partnerům společnosti CETIN poskytujícím služby elektronických komunikací 
koncovým zákazníkům, jejichž seznam je uveden v zásadách zpracování osobních údajů společnosti CETIN, 
které jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju, jako samostatným správcům 
osobních údajů („Další správce“), s tím, že mé osobní údaje mohou být zpracovávány Dalšími správci za 
účelem nabídnutí jejich produktů a služeb (např. připojení k internetu, televize, modemů apod.), a to i 
prostřednictvím elektronických prostředků. 

Doba zpracování: Ode dne podpisu souhlasu až do uplynutí jednoho (1) roku po umístnění 
optické přípojky na uvedenou nemovitost, nejdéle však čtyři (4) roky ode dne podpisu. 

Při zpracování Vašich osobních údajů společností CETIN nebude docházet k automatizovanému 
rozhodování ani k profilování. 

Osobní údaje nebudou předávané do zemí mimo evropského hospodářského prostoru bez dostatečných 
záruk. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat, a to písemně dopisem adresovaným na 
adresu společnosti CETIN nebo e-mailem zaslaným na adresu dpo@cetin.cz. 

Zásady, za kterých jsou zpracovávány osobní údaje a další související informace jsou dostupné na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. 

Prohlašuji, že jsem měl(a) možnost se s těmito informacemi, včetně seznamu Dalších správců, seznámit. 

 
 

V_____________________ dne _________ 

 
 

 
 
_________________________ __________________________ 

      Jméno:    Jméno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zrychlujemecesko.cz/
mailto:dpo@cetin.cz
mailto:dpo@cetin.cz
http://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

