
 

CHEVAK Cheb, a.s. 
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb 
telefon: +420 354 414 200  
e-mail: chevak@chevak.cz 
 

IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977 
Bankovní spojení: KB 14102331/0100 
OR KS Plzeň, oddíl B, vložka 367, 
datum zápisu 01. 01. 1994 

Dodávka pitné vody 
Odvádění a čištění odpadních vod 
Servis a poradenské služby 
www.chevak.cz 

a.s.
Kvalita z kohoutku

Dodavatel: CHEVAK Cheb, a.s. 
  Tršnická 4/11 
  350 02 Cheb 
  IČO: 49787977 DIČ: CZ49787977 
 

Vyřizuje: Ing. Jana Valečková, DiS.  Kontakt: laborator@chevak.cz  
 

Typ objednávky*: ☐ jednorázová ☐ celoroční na rok   
 

Zákazník: jméno/firma:        

  Adresa:        

          

          

  IČO/DIČ:        

  kontakt (telefon):       

  e-mail:        

 
Fakturační adresa (pokud se liší od výše uvedené adresy zákazníka): 
         
         
         
 

Žádám o zaslání ☐ faktury a protokolu na e-mailovou adresu      

 

Objednávka služeb:*
 

rozbor pitné vody, povrchové vody 
odběr vzorku pitné vody, povrchové vody 

 
rozbor odpadní vody, kalu 
odběr vzorku odpadní vody, kalu

 
Souhlasím – požaduji* - předání vzorku nebo jeho podílu do subdodavatelské laboratoře: 
         

 
Doba splatnosti faktury: 14 dní od data vystavení faktury. 
Nedílnou součástí objednávky je protokol o příjmu vzorků a cenová kalkulace zakázky. 
 

Datum vystavení objednávky: 
 
Jméno a podpis zákazníka: 
 
 
    

Příjem objednávky do laboratoře dne: 
 
Jméno a podpis pracovníka laboratoře, který 

objednávku přijal: 
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Zpracování osobních údajů 

Vyplněním objednávky berete na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a.s., bude zpracovávat Vaše osobní údaje nutné 
pro zpracování vzorku v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, fakturační adresa, adresa místa odběru. 

Účelem zpracování osobních údajů je evidence a správa údajů o vzorcích, a to včetně informování o případném problému 
při zpracování vzorku. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracování je založeno na legitimním zájmu společnosti CHEVAK 
Cheb, a.s. a je nezbytné pro zaslání výsledků analýz. 

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nebude osobní údaje předávat žádným třetím stranám kromě přepravní společnosti za 
účelem doručení výsledků (v případě zaslání písemného vyhotovení protokolu). Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány 
společností CHEVAK Cheb, a.s. po dobu neurčitou. 

V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, 
omezení zpracování či právo vyslovit námitky proti zpracování osobních údajů. 

Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). 
 
 
 
 
Datum:         

       podpis 
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