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DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26
851 01 Bratislava
VEC: Žiadosť o zmenu identifikačných a kontaktných údajov
Vážená spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
týmto si Vám dovoľujem oznámiť zmenu identifikačných a kontaktných údajov v zmysle časti III. článku 2. bodu 2. písm. n) Všeobecných
podmineok pre poskytovanie verejných služieb, a to v nasledovnom rozsahu:
Identifikácia zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Číslo zmluvy/Variabilný symbol:

Pre riadnu identifikáciu zmluvy, je potrebné uviesť číslo Vašej zmluvy. Číslo zmluvy je zároveň
variabilným symbolom, ktorý uvádzate pri platbe za využívané služby. Uvedením čísla zmluvy
predídete možnému spracovaniu Vašej požiadavky vo vzťahu k nesprávnej zmluve.

Identifikačné údaje účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Titul, meno a priezvisko účastníka:
Adresa trvalého bydliska:
Rodné číslo:
Žiadam o zmenu identifikačných údajov a kontaktných údajov evideovaných na uvedenej zmluve, a to nasledovne1:
Titul, meno a priezvisko
účastníka:
Adresa trvalého bydliska:
Adresa inštalácie:
Fakturačná adresa:
Rodné číslo:
Typ a číslo dokladu totožnosti:
Telefónne číslo:
E-mail:
Oprávnený zástupca:
Splnomocnenec:
Iné:
Dôvod zmeny:
uzavretie manželstva (priložte kópiu sobášneho listu)
rozvod (priložte kópiu dokladu totožnosti)
zmena dokladu totožnosti (priložte kópiu dokladu totožnosti)
1

splnomocnenie (priložte k žiadosti originál splnomocnenia)
aktualizácia osobných údajov
iné (uveďte iný dôvod):

Požadovanú zmenu označte krížikom a doplňte nový údaj, ktorý nahradí pôvodný údaj
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Prílohy k žiadosti:
kópia dokladu totožnosti
originál splnomocnenia
iné:
Doplňujúce údaje:

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť vyššie uvedených identifikačných a kontaktných údajov, ktoré týmto žiadam aktualizovať
na predmetnej zmluve o poskytovaní verejných služieb.

Dátum

Miesto podpisu

Podpis účastníka

Údaje vyplní podnik

Žiadosť prijal a za kontrolu údajov zodpovedá

Dátum

(prijatia žiadosti)

Titul, meno a priezvisko

(pracovníka podniku povereného pre prijatie žiadosti)

Podpis a pečiatka

(podpis pracovníka podniku a pečiatka podniku)

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. rešpektuje vaše súkromie a chráni Vami poskytnuté osobné údaje. Vaše osobné údaje spracovávame
v súlade s prijatými zásadami ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov a ďalšie informácie o spracovaní Vašich
osobných údajov spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nájdete na www.digislovakia.sk/ochrana-osobnych-udajov.
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