
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
IČ: 49451871   DIČ: CZ49451871   KB Kroměříž, číslo účtu 2002691/0100 

                                                         Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147 

 

OBJEDNÁVKA pro obce (kraje, stát, organizační složky státu) 

 
 
Vyplněnou objednávku doručte na zákaznické středisko. 
 
Kontaktní údaje na zákaznická střediska: 
 Kroměříž: 573 517 111, 500, 501  Fax: 573 517 501  Email: informace@vak-km.cz     
 Holešov: 573 502 834  Fax: 573 398 861 Email: informace@vak-km.cz 
 Dispečink (pouze mimo pracovní dobu): 573 331 271, 607 993 244 

 

Dodavatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Kojetínská 3666/64 

767 01  Kroměříž 

IČ: 49451871      DIČ: CZ49451871 

Tučně ohraničenou část je nutné vyplnit 

Odběratel:  

 

 

 

 

 

IČ:                                            DIČ: 

  Obec není plátcem DPH 
  Obec je plátcem DPH a objednané práce použije výhradně pro veřejnou správu 
  Obec je plátcem DPH a objednané práce použije částečně nebo zcela pro ekonomickou činnost  

Fakturační adresa odběratele 
 

  je stejná jako u odběratele 

 

 

 

 

 

 

IČ:                                                  DIČ: 

Předmět objednávky 

Objednáváme u Vás: 

Vyřizuje (jméno, tel:) 
(jméno uveďte hůlkovým písmem) 

 

 

Datum objednávky  

 
Podpis objednatele 
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Osobní údaje na dané objednávce jsou zpracovávány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., 

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871,  e-mail: vak-km.cz, tel: 573 517 111 

(dále také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.  

Správce zpracovává údaje na objednávkovém formuláři za účelem vykonání prací či objednaných činností.  

Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů bude mít za následek 

nemožnost vykonání prací. 

Údaje jsou zpracovávány po dobu deseti let od vykonání dané práce či činnosti. 

Vaše práva 

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu 

a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního 

života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. 

Údaje manažera pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana ( ivana.stouracova@vak-km.cz) a    

Ing. Andrýsková Tereza (tereza.andryskova@vak-km.cz). 
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