PLNÁ MOC
Já níže uvedený(á):
Jméno a příjmení/
název společnosti:
Zastoupen:
Rodné číslo /
Datum narození:

DIČ:

CZ

Adresa trvalého bydliště / sídla společnosti

IČO:

Ulice:

č. pop./
orient. č.:

Obec:

PSČ:

(dále jen „zmocnitel”) ve vztahu k níže uvedeným odběrným místům

ZEMNÍ PLYN – SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
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ELEKTŘINA – SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
EAN:
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Tímto zplnomocňuji společnost LAMA energy a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí,
IČO: 28262026, DIČ: CZ28262026, zapsaná v OR, KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4065.
(dále jen „zmocněnec”)
k těmto právním jednáním a činnostem pro výše uvedená odběrná místa zemního plynu a/nebo elektřiny
a) k vyžádání a převzetí originálů nebo kopií dokladů souvisejících s dodávkami zemního plynu a/nebo elektřiny, zejména smluvní dokumentace o dodávkách, vystavených dokladů
a faktur a dalších dokumentů souvisejících s dodávkami zemního plynu a/nebo elektřiny,
b) ke zjišťování všech informací v oblasti dodávek zemního plynu a/nebo elektřiny, zejména pak aktuální stav a technické nastavení dodávek, informace související s trváním aktuálního
smluvního vztahu zmocnitele ohledně dodávek zemního plynu a/nebo elektřiny, resp. sdružených dodávek zemního plynu a/nebo elektřiny,
c) k ukončení smlouvy, převzetí údaje o datu ukončení smlouvy, vč. zpětvzetí výpovědi, resp. sdružené smlouvy na dodávky zemního plynu a/nebo elektřiny, smluv zajišťujících
zprostředkování či správu dodávek zemního plynu a/nebo elektřiny zmocnitele, a to včetně třetích subjektů, odlišných od licencovaných dodavatelů a distributorů s platnou licencí
udělenou ERÚ, zabývajících se poradenskou a zprostředkovatelskou činností v oblasti energií,
d) ke zrušení a/nebo odvolání jakékoliv plné moci, která byla udělena zmocnitelem dodavateli zemního plynu a/nebo elektřiny či třetí osobě ve věcech spojených s dodávkami zemního
plynu a/nebo elektřiny,
e) ke všem právním jednáním souvisejícím a navazujícím na právní jednání vymezená v písm. a) až d),
f) jakož i ke všem právním jednáním souvisejícím s připojením, tedy uzavřením, změnou, nebo ukončením smluv, zejména, nikoliv však výlučně, smlouvy o připojení s příslušným
provozovatelem distribuční či přenosové soustavy, a se zajištěním nebo ukončením distribuce zemního plynu a/nebo elektřiny.
Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, kterým může být osoba fyzická nebo osoba právnická. V případě, že zmocněnec za sebe ustanoví
více zástupců, souhlasí zmocnitel s tím, aby každý z těchto zástupců jednal samostatně.
Zmocnitel tímto potvrzuje, že byl ke dni udělení této plné moci poučen a informován, že:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového připojení dle podmínek operátora zmocněnce),
b) smlouvu o připojení lze uzavřít pouze v českém jazyce,
c) uzavření smlouvy o připojení v elektronické podobě (dále jen „eSOP“), k čemuž tímto zmocnitel uděluje svůj souhlas, sestává zejména z následujících posloupných kroků:
(i.)		 zmocněnec zašle provozovateli distribuční soustavy (dále jen „PDS“) žádost o uzavření smlouvy o připojení (eSOP),
(ii.) PDS zašle zmocněnci návrh eSOP dle lhůt stanovených Podmínkami zajištění služby distribuční soustavy a platnou právní úpravou, jenž je opatřený (jednoduchým) elektronickým
podpisem pověřeného zaměstnance či statuárního zástupce PDS, faksimile jeho podpisu, jednoduchým elektronickým podpisem pověřeného zaměstnance
		 či statutárního zástupce zmocněnce a jenž je označen prostředkem zajišťujícím důvěru pro elektronické transakce (elektronickou značkou či elektronickou pečetí),
(iii.) zmocněnec následně odešle řádně prostředkem zajišťujícím důvěru pro elektronické transakce (elektronickou značkou či elektronickou pečetí, případně zaručeným elektronickým
podpisem) označený (podepsaný) návrh eSOP zpět PDS,
(iv.) PDS posoudí, zda je návrh eSOP ze strany zmocněnce řádně označen (podepsán) prostředkem zajišťujícím důvěru pro elektronické transakce (elektronickou
značkou či elektronickou pečetí, případně zaručeným elektronickým podpisem) a v případě, že nikoli, informuje zmocněnce o neuzavření eSOP.
d) eSOP bude uložena v certifikovaném spolehlivém úložišti PDS, přičemž tištěná verze eSOP je k dispozici na vyžádání u PDS,
e) v případě, pokud zmocnitel nalezne jakékoli chyby při zadávání dat před podáním požadavku na uzavření eSOP, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit zmocněnci,
f) PDS se při sjednávání řídí platnou právní úpravou České republiky,
g) podrobná pravidla sjednávání eSOP jsou k dispozici na webové adrese www.cezdistribuce.cz.
V případě, že osobní údaje zmocnitele uvedené v této plné moci obsahují zjevné nesprávnosti, má se za to, že rodné číslo (datum narození) je jednoznačným identifikátorem zmocnitele.
Na zřejmé nesprávnosti se nebere zřetel a nezpůsobují neplatnost této plné moci. Případnou opravu takových nesprávných osobních údajů zmocnitele je možné provést ústní dohodou,
např. telefonním hovorem.
Při uzavírání, změně a ukončení této plné moci je možný vlastnoruční podpis zmocněnce uskutečnit faksimilií tohoto podpisu (vytištěný podpis nebo razítko).
Osobní údaje zmocnitele zpracovává zmocněnec v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) a článkem IX. Ochrana osobních údajů Obchodních podmínek. Veškeré informace
o zpracování, ochraně osobních údajů a uplatnění práv Zmocnitele jsou dostupné na www.lamaenergy.cz/OOU nebo prostřednictvím Zákaznické linky zmocněnce. Zmocnitel bere
na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být zmocněncem při plnění příkazu dle této plné moci předány příslušnému PDS, a/nebo stávajícímu dodavateli zemního plynu a/nebo elektřiny
zmocnitele, a/nebo třetímu subjektu odlišnému od licencovaných dodavatelů a distributorů s platnou licencí udělenou ERÚ, zabývajících se poradenskou a zprostředkovatelskou činností
v oblasti energií, za účelem výše uvedených činností.
V případě, že stávající dodavatel zemního plynu a/nebo elektřiny zmocnitele podá ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, popřípadě
podá ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, žádost o pozastavení procesu změny dodavatele, zmocnitel výslovně prohlašuje, že i
přes toto právní jednání jeho stávajícího dodavatele zemního plynu a/nebo elektřiny trvá, a bude trvat, na provedení změny dodavatele a za tímto účelem tímto výslovně zplnomocňuje
zmocněnce, aby za zmocnitele v takovém případě učinil potřebná vyjádření a právní jednání v písemné, či jiné, formě, že zmocnitel trvá na změně dodavatele zemního plynu a/nebo
elektřiny, a aby zmocněnec za zmocnitele potvrdil změnu dodavatele zmocnitele.
Dne:

podpis zmocnitele *)

*) podpis na každé kopii
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zmocnění přijímám
podpis zmocněnce

