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OTE, a. s.
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8
  / 
Žádost o nastavení/zrušení oprávnění pověřeným osobám
Povinná pole *
Název společnosti *
ID RÚT *
Žádáme pro níže uvedené uživatele CS OTE nastavení oprávnění ke správě uživatelských účtů smluvního partnera OTE.
Jméno *
Příjmení *
Telefon *
Mobil
E-mail *
UID
Podpis *
 Žádáme pro níže uvedené uživatele CS OTE zrušení oprávnění ke správě uživatelských účtů smluvního partnera OTE.
Jméno *
Příjmení *
Telefon *
Mobil
E-mail *
UID *
Podpis *
ID RÚT - registrační číslo účastníka trhu v CS OTE
UID - registrační číslo uživatele CS OTE oprávněné přistupovat do CS OTE
Správou uživatelských účtů se rozumí zakládání nových uživatelských účtů včetně registrace přístupových certifikátů, jejich editace a deaktivace.
Zavazujeme se v případě změny v seznamu pověřených osob neprodleně informovat operátora trhu. 
Datum podání žádosti *
Razítko
Jméno statutárního zástupce (případně zmocněnce) *
Podpis *
Jméno statutárního zástupce (případně zmocněnce)
Podpis
9.0.0.2.20120627.2.874785
Žádost o nastavení/zrušení oprávnění pověřeným osobám
česky
česky
English
Povinné položky *
Název společnosti
ID RÚT - registrační číslo účastníka trhu v CS OTE
Název společnosti *
ID RÚT *
Žádáme pro níže uvedené uživatele CS OTE nastavení oprávnění ke správě uživatelských účtů smluvního partnera OTE.
Přidat řádek
Klikněte pro přidání řádku v tabulce
Odebrat řádek
Klikněte pro smazání řádku v tabulce
Jméno *
Příjmení *
Telefon *
Mobil
E-mail *
Podpis *
Zadejte jméno pověřené osoby
Zadejte příjmení pověřené osoby
Zadejte telefonní číslo pověřené osoby
Zadejte číslo mobilu pověřené osoby
Zadejte email pověřené osoby
Zadejte UID pověřené osoby, pokud je již zavedena do systému OTE
Žádáme pro níže uvedené uživatele CS OTE zrušení oprávnění ke správě uživatelských účtů smluvního partnera OTE.
Přidat řádek
Klikněte pro přidání řádku v tabulce
Odebrat řádek
Klikněte pro smazání řádku v tabulce
Jméno *
Příjmení *
Telefon *
Mobil
E-mail *
UID *
Podpis *
Zadejte jméno pověřené osoby
Zadejte příjmení pověřené osoby
Zadejte telefonní číslo pověřené osoby
Zadejte číslo mobilu pověřené osoby
Zadejte email pověřené osoby
Zadejte registrační číslo pověřené osoby, pokud je již zavedena do systému OTE
ID RÚT - registrační číslo účastníka trhu v CS OTEUID - registrační číslo uživatele CS OTE oprávněné přistupovat do CS OTESprávou uživatelských účtů se rozumí zakládání nových uživatelských účtů včetně registrace přístupových certifikátů, jejich editace a deaktivace.Zavazujeme se v případě změny v seznamu pověřených osob neprodleně informovat operátora trhu.
Můžete změnit datum podání žádosti
Datum podání žádosti *
Razítko
Vyplňte jméno statutárního zástupce
Jméno statutárního zástupce (případně zmocněnce) *
Podpis *
Vyplňte jméno statutárního zástupce
Jméno statutárního zástupce (případně zmocněnce)
Podpis
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