Právo na opravu

Formulář vyplňte na počítači, vytiskněte, podepište a doručte do sídla společnosti Vodafone. Adresa je uvedena
na konci formuláře. Pole označená červeným „ “ jsou povinná pro všechny zákazníky. Ostatní pole jsou
povinná dle typu zákazníka. Je třeba je vyplnit. Platnost formuláře je 30 kalendářních dnů od podpisu.

kontaktní telefon

e-mail

jméno a příjmení
ulice (název obce)

č. popisné/orientační

město
rodné číslo
IČO

PSČ

/

povinné u fyzické osoby

DIČ

povinné u fyzické osoby podnikající

CZ

telefonní číslo 1
telefonní číslo 2
telefonní číslo 3

Domníváte-li se, že zpracováváme některé vaše nepřesné či neúplné osobní údaje, odešlete nám tento vyplněný formulář, abychom příslušné osobní údaje mohli opravit.
Pro správné zpracování nám prosím dodejte také kopii dokladů, kde je změna uvedena. Do pole níže uveďte, jaká data chcete opravit.

žádá o:
změnu jména z důvodu sňatku, rozvodu nebo z jiného úředně potvrzeného důvodu
Kopii nového občanského průkazu (potvrzení o OP / matriční doklad
o změně příjmení/jména) zašlete společně s touto žádostí.

nové příjmení

změnu jména po získání občanství České republiky (pro cizince, u kterých došlo ke změně jména)
Kopii občanského průkazu (potvrzení o OP) a alespoň 1 dalšího platného
dokladu (kartička pojišťovny, řidičský průkaz...) zašlete společně s touto žádostí.

nové příjmení
změnu trvalého bydliště
nová adresa

Kopii nového občanského průkazu (potvrzení o OP / potvrzení o změně
trvalého bydliště) zašlete společně s touto žádostí.

ulice (název obce)
č. popisné/orientační
město

PSČ

změnu zasílací adresy v případě, že je odlišná od adresy trvalého bydliště (vyplňte údaje o zasílací adrese)
ulice (název obce)
č. popisné/orientační
město

PSČ

doplnění IČO, DIČ (změna z fyzické osoby na fyzickou osobu podnikající)
IČO

DIČ

CZ

plátce DPH

PK5090

Pokud změna ještě není uvedena ve veřejně dostupných databázích, prosíme o doložení registrace subjektu.

žádá o:
vymazání IČO, DIČ u zákazníka bez smlouvy (změna z fyzické osoby podnikající na fyzickou osobu)
jméno a příjmení

/

rodné číslo

číslo OP

ostatní (pokud se vás netýká žádná z položek výše, ale přesto potřebujete opravit nějaká data, do kolonky níže specifikujte,
čeho se změna týká, a doložte nám dokumenty potřebné ke změně)

jméno a příjmení

/

rodné číslo

číslo OP

specifikace změny

Veškeré potřebné informace k ochraně osobních údajů najdete na této stránce: oskarta.cz/Oskar_Podminky_zpracovani_udaju.pdf

Způsob předání formuláře:
– poštou:

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, Česká republika;
formulář musí mít úředně ověřený podpis

V
dne

podpis
DD/MM/RRRR

ve formátu DD/MM/RRRR

jméno a příjmení
úředně ověřený podpis, popř. zástupce s podpisovým právem

PK5090

jména, popř. jméno zástupce s podpisovým právem

