
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112
E: info@pvk.cz, www.pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

Žádost o aktivaci služby SMS info
pro dodávku balené pitné vody držitelům  

průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P 

Jméno a příjmení: ..............................................................................................................

Adresa pro donesení pitné vody v sáčku: ............................................................................

.........................................................................................................................................

Číslo bytu, podlaží:....................................       Tel.*: ...........................................................

Průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P č.: .........................................................

»  Vyplněný formulář lze poslat poštou na adresu:  
    Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

»  Přinést na zákaznické centrum společnosti Pražské vodovody a kanalizace, Dykova 3, Praha 10

»  Obálku označte heslem „Balená voda“

Zájemce podpisem tohoto formuláře dává společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
jako správci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 
znění, výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, 
které zájemce poskytl v tomto formuláři. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro účely 
zajištění dodávky pitné vody v sáčcích osobám, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo 
ZTP/P po dobu registrace.  

Zájemce bere na vědomí, že údaje mohou být v souladu se zákonem o ochraně osobních 
údajů zpřístupněny  subjektům ve smluvním vztahu se společností Pražské vodovody  
a kanalizace, a.s., za účelem zajištění této doplňkové služby.

Zájemce písemně oznámí případnou změnu údaje/ů v registraci SMS INFO pro dodávku 
balené pitné vody držitelům průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P na adresu Pražské vodovody  
a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10.

Tato doplňková služba je poskytována pouze a výlučně registrovaným zájemcům zdarma. 
Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že na tuto doplňkovou službu není právní nárok  
a není možné ji vymáhat.

V .....................................................  Dne ................................ 

Podpis .......................................................................................

*Službu lze poskytnout pouze na telefonní čísla registrovaná u českých operátorů.


