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Provozovatel distribuční soustavy (dále jen „PDS“) 

Společnost: GasNet, s.r.o. 

se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083, dne 2. 6. 2006 

IČ: 27295567 

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

DIČ: CZ27295567 

ČSOB, a.s. 

17722923/0300 

a 

Účastník trhu s plynem (dále jen „Uživatel“) 

soudem v , 

DIČ: 

Firma/Název:  

Sídlo/Adresa: 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném 

sp. zn. 

IČ: 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

Zastoupená/ý: 

Zastoupená: 

Ing. Tomáš Kousal – vedoucí prodeje kapacity 

Ing. Lukáš Hoch – senior specialista prodeje kapacity 

Dodatek č.   ke Smlouvě o podmínkách složení kauce 
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Ochrana osobních údajů 

1. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) druhé strany pro účely podle této
Smlouvy, budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných právních předpisů, upravujících
ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z této Smlouvy, dále nebudou takové OÚ
zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu druhé strany třetím stranám, s výjimkou případného
řízení vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále se smluvní strany zavazují, že v případě
potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při řešení problematiky OÚ dané smluvní strany.

2. PDS je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními
předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností PDS a aktualizovaného seznamu
zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce PDS (www.gasnet.cz/cs/informace-o-
zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů
poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla PDS nebo do jeho datové schránky
ID rdxzhzt.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho oboustranného podpisu. 

Za PDS: Za Uživatele: 

V V 

PDS a Uživatel se dohodli na změně shora označené Smlouvy o podmínkách složení kauce tak, že tímto dodatkem 
se v ní mění: 

Ostatní ustanovení Smlouvy o podmínkách složení kauce zůstávají nedotčena. 
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