Zmluva o poskytovaní verejných služieb

• • • • • •

uzavreli podla zákona č. 351120112..2. o elektroniCkých komunikáaach v zneni neskcrilch 1)<8dposov
(chlejlen " Zmluvo") med2l
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EVIdenčné čisto zmluvy

PODNIK

"*"'

Slovlk Telet<om, o.s.
Koo,.d11tov.10, 12513 Brathllovo
OI>Choelny rwghlter e»u.sneho auau Bratia lav o l, oddiel Sa, vloika thl o 2011/B
l
20202731U
I<;Jn0t'H
35 713 >lit
Erlu SokoloVá, obd>odný ropronntent
Kód Jndajcu
01.2M.BYRON.SOI<OLOVA.ERIKA

lbCtoC .,.
5J l o / -

- ~IC()_
ZIIWpony
(Cfllej

len._, l

SK20202731t3
C0020

Kédllačlva

ÚČASTNIK · PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZJCKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
· Obcnodn6 meno 1 ....,.,
Sldlo l"_., pod.-nia
Rogisler tlolo úpisu podnilcatefa

Meoto ZJ.-. Monlvce
1. !Mjo 2, 1153 01 Zl.tá Monlvco

,1co

003014171
Petar Ing .Ledn,r, CSc.

i Zaslupeny
1011e1..., ·ucaotnlk")

ADRESA ZASIELANIA PISOMNÝCH LISTIN

Dl

I.;JnOPH

lObec Zlatt
Mesto

11. §ío 2

Ulca .Up tiolo

Moravce

l PSč

1 95.301

SPÓSOB FAKTURÁCIE:
naomailoYuadcau

lAnO

I Nio

111311200
11. oprilo 2012

Oo: 7. dr\a mHiaca vr•mn•

GSM / UMTS

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
/ <=UP
/CUR

1 Room1ng

1 P o v - modzlMnodných hovon>Y

l Jazylt útlu
Jozyk: SJ

I MMS

Slu!b<o; Euro Roomlng

, 2rad.m o ZVEREJNENIE

úd.,.,.

l Hotd SMS o vyst.vonl !aktllry

l HOlil. SMS o úhr.do fol<tury
1 Kontrolo dit v EU
Umk: 50
Notifikáclll: IO%

vZOZNme ueas1nlkoY a onformatnel 11Utbe2 )

l 2Jad.m o NEZVEREJNENIE úd$Y v zozname ueastnlko\1 a o n - j 11Utbe2 )
Pozn
2) lnformkia o mofnotd zverejňovania tldajov v zozname Utastnlkov alnformatnej alulbe:
úeostnJk verejnej telefónnej slu1by..,. ~ zaploat' ao do v.,..jného telelónneho zoznamu a no sprlsrupneole SVOjich údajov -k)'IOValefom lnfo<matnyeh alu2JOb o telefónnych efsloch al-lalefOnnych zoznamov, a 10 v rozsahu
tel-'6nno tislo pridelené Ufaslnil<ovi no dklado Zmluvy a Udaje o útastnlkovi v rozsahu l) mono. priezVISko a adresa 1Nal6ho pobytu v prlpade fyzlckej osoby· nopodnlkalela ll) obdlodn4o mono a mJaalo podnlkanlalyzidcej osoby
• podnlkltefa.
"*"'ola sl dio v prlpado prllvnldcej osoby V prlpado ooobllno) dohody s Podnikom mOtu byl' z.vere(nené aj Cfel!Je údaje ure.M ÚfaS1nlkom. ak sú rolevan!M na ueoty telei6Meho zoznam<J
v prlpoda badosd o zvarajnoonMJ Udajov urovetl Úfaslnlk bene na vedomie l .Uhlul • podmienkami .-.,nen.a uvodenyml v prlaluinej easu V!eobecnych podmienok. Upn!VUJUoe) podmlenlcy ZV...-jtiOVIII'JJI údajov l)fastnlkov v

o•Jol>chocjn4o

nazov

lelolônnom zoznama alnlonnočných alutl*:h

MOBILNÝ TELEFÓN

l NOiili 500

l 35t74404t717002

VYHLÁSENIE útASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem. te som sa zozn*tnll so V§eobecnymi podrroenkam p<e poskytovanoe ver8Jnych slu.tleb proatrednlclvom mobJinej "ele Podruku (dalej 8J len
"VMobec:ne podmienky"). s ooobltn)'ml podmienkami slu.tleb, ak Ich Podnik vydal pre olutby. ktot6 potadujem akbvovaf (daleJ len .osobllne podmJonky") • Cennlkom • ktoré sa ako neoddelltel'né sučasv l8JIO
Zmluvy z.avazujem dodrtlavar SVOjJm podpisom potvrdzujem (i) prevzatie VAeobecnýcll podmienok. osobolnjch podmienok. Cennlka e vyUielpecdikovanej SIM karty (i) te Sl závtzne objednávam v 18!10 Zmluve
tpeoflkovan61lutby Podniku (dalej aj len .Siutby"), (Iii) te sa zavézujem r18dne a včas plruf vteu<y povinnosti vyplývajilce z 18jl0 Zmluvy. dodatkov k Zmluve, V&eobecných podrroenok a osobltnych podmienok. naj má
r18dne a včas plabf cenu za ai<WIIdu a poskytovanie Slu!Leb, (1v) ak som ako Účaslnlk prešiel z u!lvanla slulby Easy na u!lvanle postpaidovjcll slu.tleb Podniku s ponechanlm ol SIM karty a 18lef6nneho člsla,
dlaponujem SIM kanou s prideleny.n telefOnným člllom tak ako je bUBle lpeclfikované v tabulke podla tejto Zmluvy. ktoré ml bola odovzdaná Podnikom v rémcl poskytovan"' slulby Easy.
SUhlaslm a poskytova nim Elektronickej formy faknlry (daleJ len EF) podla Vleobecnych podmienok a Cemlka a zárovetla suhlaslm s poskytovanlm EF prostrednlctvom Internetu sprlstupnenlm nalntemelovej sltánke
Podruku. beriem na vedomie. te na moju tladost' Podruk zárove/\ zasiela EF "" mnou uJtenu e-mallovU adresu, a to v prlpada poskytovania EF ml nebude zo strany Podniku zaSJ8Lan4o plsomne vyhotovená faktúra
MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: MMISLom poskytovania Slu.tleb Je iJzorroo Siovensl<SJ rapubhky podla lpecdii<Kia obslahnulllj vo Vtaobec:njch podrroenka<=h. Cena za pookytoVllllé Slulby 18 stanovená
Cemlkcm. Zmluva nadobuda pla1noor • oonnosr dflom podpisu oboma zmlwnyml slnlnaml. Zmluva sa uzatvllra na dobu neurčitú Zmluvu je moW men.r niektotYm zo spOsobov uvedenYch v tejto Zmlwe
Vleobecnych podmienkach alebo Cennlku
ZmiiM\6 Sl18/ly S8 zarovetldohodi. te ku dflu uzavreba t8jl0 Zmluvy sa V plnom rozsahU ruli plalno6f 8 OOMOS( Zmluvy O poskytovani slutleb • Slutba lnlemel Nonstop UZIM'II8J VO vztahu k vyMiolpacrlikovanej
SIM karte medzi zmluvnými Slranamo dlla

Al< úeastnlk pred uzavrallm toriO Zmluvy vyu!lval Slutby Podruku prostrednletvom vyillolpecdikovan8f SIM karty "" základo pôvodnej zmluvy o poskytovani -•JnYch sluŽJeb, zmtuvne sttany sa týmto zárovofl
dohodli, to p6vodnä zmluva o poskytovani verejných slutleb (v zneni vtetkjch )ej dodatkov, ZI'IIJon a doplneni uzatvoronycn čl u1 v plsomnej formo alebo Inak) sa v celom rozsahu nahrédza touto Zmluvou. Zánikom
pôvodnej zmluvy o poskytovani verojnjch slu!leb vtek nezanlkaju nárol<y zmluvnych sltán ut vznlknu16 z pôvodneJ zmluvy o poskytovani vorarn)ich slutllb. ktoré zoslávaj(J zachované aj po Jej zániku (narma prólvo
Podniku no uhradu Slu!leb poskytnutych útastnlkovl na zaklada pôvodnej zmluvy o poskytOvani verejných slu!Leb. ako aj pravo Účastnlka reklamovať sprévnosr úhrady alebo kvalitu poskytovaných Slu.tleb na
z.ákl8de pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných olutleb za podmienok wedenjch v Ukono a VAeobecnjch podmienkach).

v prlpade, ak Učastnlk pred uzavrotlm LlljiO Zmluvy vyutlval Slulby Podniku proslrldnlclvom vyM~e $peafikovanej SIM karty na zaklada pOvodnej zmluvy o poskytovani verernYch slutleb. ktoré v zmysle prlslutných
prtvnych predpisov zanikla aJco záYISI6 zmkMI alebo zanikla na zaklada tnycn prävnych skutočnooll (vnltana skuloälooU uvedenych v I8JIO Zmluvo), úeostnlk berle na veóomJe a súhfllsl stým. te Pod,.k mOte po
uzavreli tejto Zmluvy odovzdar ÚčaSinlkovl do utlvar.. rovnaku SIM kanu vyille lpecdikovanu spolu s rovnakým pndoleným telef6nnym člslom, k10r6 Účaslnlk u!JVBL na záklede p6vodnej zmluvy o poskytovani
verajnýcll slu!Jeb.
VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNI

Úče&!nlu alebo re zá\Jado ri~ •'le

(ak Jo Utaatnlk zastúpený) : Vyhlasu)em, to som oprtvnený kotla\' v mene a "" Učel Účastnlka na základe plsomného spln"'""""""'a s uradne overeny.n podpisom
na Uklada rozhodnuba itátnehO orgAnu.

Slovak Telekom , a s.

Mesto Zlaté Motavce

v zastupenl
Erika Sokolova, obchodn)' reprezentant

Peter Ing .Lednar. CSc

Slovak Telekom dôverné

v zastupenl

1 11 1 1 ~11047947812112
~ 1~11111~ 1 1111111 11
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Dodatok
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k Zmluve o poskytovani verejných služ.ieb ,
uza\IT&I'f podra z.äkona č 351/2011 Z.z. o elektronockých komunikáciách v zneni neskO<šlch predposov
L č. 911368200, SIM karta č. 8942102480004233405
(dalo) Ion "Dodatok")
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PODNIK
Slovak T~ekom. a.a.

Obchodn6 meno
Sldloladresa

I<Arodtlčovo tO, 82513 Brotlolovo
Obchodný roglotor Okrooneho súdu Bratislava l, oddiel So, vk>tka člslo 2081/B
fC-pre DPH
OIC
2020273893
35 763 469
Erika Sokolov•. obchodný repreuntent
Kód predajcu
01-ZM.BYRON.SOKOLOVA.ERIKA

ZBplsaný
l KO
Zasuipený
1aaoeJ oen -...,..nt.-) a

Kód

tlačiva

51<2020273893
C0030

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obcilodne meno 1 nizov
Sldlo l mlesto podnikania
Register čisto zápisu podnokatafa
!CO

Mesto ZJatj Moravce

1.

m~o

2, 953 01 Zloté Moravce

00308876
Petor Ing .Lodner, CSc.

ZastUptlf1y
(O'oleJ len "\Jtastnlk")

IC pre DPH

Ol

TABUĽKAČ 1
Program slu!leb
Typ M /Ottové zariadema
Maximálna klipna cena za M lOMové zariadenie
Doba vlazanostl·
Zmluvné poiWta

RELAX 100
Nokla 500
1,00€
24 mesiacov
2<&8,95(

AAtMIČný

10,01 (

poplatok

Výrobné e slo (IMEVEUI)

3597~9717002

Mnom&lny program Slu!Jeb

RELAX100

Podnik a Účastnlk uzatváraJú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných slutoeb uzatvorenú vo vzťahu k t.č/SIM karte s čistom uvedenlm v z.ähtavl tohto Dodatku meni a upravuJ" v rozsahu
a spOsobom uvedeným v tomto Dodatku (dalej len .zmluva·). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré rue sú l'fmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny
1.

Predmetom tohto Dodatku je:

a)

aktivácia programu Slutleb uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, a to vo vzťahu k SIM kane uvedenej v z.ählavl tohto Dodatku. resp k IneJ SIM karte, ktorá JU bude v budúcnosti nahradzovat
(d'alejlen "SIM karta•) s tým, te Účestnlk je povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v laburke č. 1 tohto Dodatku;

b)

záväzok Účastnlka riadne a včas platoť cenu za zriadenie a poskytovanoe Slutieb Podniku podra zvoleného programu Slutieb a dodrbavať svoje povonnosn v súlade so Zmluvou, l'fmto Dodatkom.
podmíenkaml pre poskytovanie verejných služieb prostrednlctvom mobilnej siete Podniku (ďalej len •V~becné podmienky"). Cennlkom pre poskytovanoe služieb Podnoku (daleJ len
.Cennll<') a z.äväzok Účestnlka zaplatiť Podnoku administratlvny poplatok v súlade s Cennfkom za vykonanoe admonostratlvnych alebo technockých zmien v systémoch Podniku v súvoslos~ s uzavret im
tohto Dodatku k Zmluve, a to vo 'lýtke 3,98 € s DPH (ďalej len . Administratlvny poplatok"). pričom Administratlvny poplatok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Slutby vystavenej Podnikom
a doručenej Účastnlkovo po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastnlk s Podnikom nedohodne onak. Účastnlk nie je povonný zaplatiť Podniku Administratlvny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok
(l) súčasne s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje prlslu!lný aktivačný poplatok. Oi) pri prechode zo slutby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy sa účtuje poplatok za prechod v súlade
s Cennlkom. Účastnlk podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, te bol oboznámený Podnikom. te aktuálne onformacie o platných cenách za Služby je možné zlskať v aktuálnom Cenn lku dostupnom na
www.lelekom.sk alebo inej Internetovej stránke Podniku, ktorá JU v budúcnosti nahradi a na pnedajných moestach Podnoku.

V~eobecnýml

c)

záväzok Podniku zabezpečiť Účastnlkovi predaj zravneného mobilného telefónu, ktorý Je bli81e ~fikovaný v taburke č. 1 (dalej len "Mr). Účastnlk beroe na vedomie, te MT Je v čase }l!ho predaJa
Účastnikov! zakódovaný len na použitie so SIM kanou Podniku a že bude odk6dovaný na z.äklade plsomnej1iadosti Účastnlka po uplynUli doby voazanosti podfa tohto Dodatku a po uhradenl poplatku
podra platného Cennlka Podniku Účastnlk svojim podpisom z.äroveň potvrdzuje prevzatie vy~šie §peclfikovaného MT,

d)

z.ävllzok Podnoku poskytnúť Účastnlkovi. ktorý v súVislosti s týmto Dodatkom ma akovovaný program Sfutoeb Relax 100 v spojeni s prevzatlm z.ävllzku voazanoso v zmysle tabufky č. 1 tohto Dodatku,
vo vzťahu k SIM karte. zravu vo 'lýtke 50% z ceny mesačného pau~neho poplatku programu Slutoeb akbvovaného l'fmto Dodatkom, a to počas doby od uzaiiT&tia tohto Dodatku do uplynutia doby
viazanosti dohodnuteJ týmto Dodatkom. Nárok na poskytovanie zfavy z ceny mesačného pau~lneho poplatku pod ra predchédzaJÚceJ vety zanikne, ak Účastn ík počas doby poskytovanoa zravy požoada
Podnik o ;unenu alebo prerušenie poskytovania Slutieb alebo o deaktivácou programu Služieb aklívovaného l'fmto Dodatkom, pričom tento nárok opätovne nevznikne ani v prlpade, ak Učastn lk
opatovne požiada Podni!< vo vzťahu k SIM kane o aktivácou programu Služoeb aktivovaného týmto Dodatkom. Účastnlk bene na vedomie a súhlasi s !'fm, te zravu poskytnutú na z.äklade tohto bodu
Dodatku nie je možné počas Jel poskytovania vo vzťahu k SIM karte komblnovar a súčasne vyutlvar s akoukolllek Inou zfavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku
nevyplýva niečo Iné. Za zúčtovacie obdobie trvajúce ku dňu účinnosti tohto Dodatku Podnik poskytne prlsluSnú zfavu z alikvotnej časb mesačného paušálneho poplatku účtovaneJ za obdobie od
účinnosti tohto Dodatku. V prlpade z.äniku nároku na poskytnuOe zravy podfa tohto pi smena Dodatku. na1neskOr ~k po uplynut! doby poskytovania zfavy, bude Podnik poskytovať Účastn lkovi program
Sfutieb akbvovaný l'fmto Dodatkom alebo Účastnlkom zvolený tný program Služieb za štandardnú cenu podra Cennlka platného v čase poskytovania prlsluSného programu Služieb. Doba poskytovania
zJavy podra tohto plsmena DodatkU sa v prfpade preru~nia alebo obmedzenia poskytovania Slutieb Podniku poskytovaných Účastnlkovo vo vzťahu k SIM karte nepnedltuJe a uplynie dňom, ktorý by
bol posledným dňom doby poskytovaniazravy v prípade, ak by k predmetnému preru!enlu alebo obmedzeniu poskytovania Služieb nedo!lo.

2.

Účestnlk sa zaväzuje, te po dobu viazanosti uvedenú v tabulke č. 1 tohto Dodatku (daleJ len .doba viazanosti") nepožiada o vyp<>Jenoe SIM karty z prevádZky a že sa nedopust! takého konanoa a ano
neumotnl také konanie. na z.äklade ktorého by Podniku vzniklo právo :uušoť Zmluvu odstupenlm od nej alebo právo vypovedať Zmluvu z dOvodov poru~enia povinnosti zo strany Účastnlka, za 1oadosľ
o vypojeníe SIM karty z prevádzky sa protom pova!UJ" naJma výpoveď Zmluvy zo strany Účastnlka , Žiadosť o jeJ vypoJenie v prlpade straty alebo kráde!e SIM karty, ako aj odstupenoe Účastnlka od
Zmluvy z iného dOvodu, ne! je poru~nie povinnosti na strane Podniku. Účastnlk z.äroveň berie na vedomie a súhlasi s !'fm, že (i) počas doby viazanosti nemOte požiadať vo vzťahu k SIM karte
uvedenej v z.ählavl tohto Dodatku o akbváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Slutoeb na program Slutoeb ITanff, okrem prlpadu, ak sa jedná o zmenu u1 akuvovaného programu SlutJeb iTanfl a
za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ll) počas doby viazanosti nemOže požiadať vo vzťahu k SIM kane uvedenej v z.ählavl tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu
Slutieb na program Slufieb Pod ra seba, okrem pripadu, ak sa jedná o zmenu už akbvovaného programu Služieb Pod ra seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom. Podnik a Účastnlk sa
dohodli. te za fiadosť o vypojenle SIM karty z prevádzky podra tohto bodu Dodatku sa pova!uje a) žiadosť Účastnlka o prenesenie telefónneho tisla uvedeného v z.ählavl tohto Dodatku od spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telefónnu slutbu v Slovenskej republoke. S ohradom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku. osobitne s ohfadom
na z.ävAzok Podniku zabezpečiť Účastnikov! predaj zravneného MT podfa bodu 1 plsm. c) tohto Dodatku a Podnokom poskytnutú zfavu z kúpnej ceny MT. sa Podnik a Účastnlk dohodli, že po dobu
viazanosti uvedenú v tabulke č. 1 tohto Dodatku Účastnlk nepožiada o prenesenie člsla uvedeného v záhlavl tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom. a.s.. Účastnlk z.äroveň bene na vedomoe a
súhlasi s !'fm, že v prlpade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete Je v súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradiľ Podnoku zmluvnú pokutu uvedenú v tabulke č. 1 tohto Dodatku.

3.

Účastník berie na vedomoe, te Podnikom poskytnutá výtka zravy z kúpnej ceny MT je odllSná v z.ävoslosto od zvoleného programu Slufieb. Účastnlk sa zaväzuje, te po dobu voazanosti uvedenú v tabulke

4.

v pripade porušenia závázku Účastnlka uvedeného v bode 1 plsm. b) alebo v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku, v dOsledku čoho dOjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, }ll

č.

1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služoeb na program služieb s nit!lm mesačným poplatkom, ako má monomátny program slutieb uvedený v taburke č. 1 tohto Dodatku.

Účastník povinný uhrador Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabulke č.1 .V prfpade žiadosti Účastnika o vypoJenoe SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta podra
predchadzajúcej vety splatná okamihom doručen oa !iadosti o vypojenie SIM karty z prevádzky Podniku

5.

Tento Dodatok je platny a účinný dňom Jeho podpisanoa zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú. a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2 tohto Dodatku, ktorá sa v
prlpade preru!enia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastnlka alebo na z.äklade vyu1Jtia práva Podniku preru~ alebo obmed:ur Účastnikov! poskytovanie SlutJeb
vyplývajúceho z prlslu!lných pravnych predposov alebo V~ých podmienok. automaticky predlžo o obdoboe zodpovedajúce skutočnému trvanou preru~nia alebo obmedzenoa poskytovania Slutoeb
Podniku. V prlpade. ak po uplynut! doby voazanosti podra predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku Účastnlk pokračuje vo vyutlvanl Slufieb, t.j ak nedo!lo k ukončeniu Zmluvy niektorým zo spôsobov
ukončenia Zmluvy ku dňu uplynutia doby viazanos~. Služby v ramco dohodnutého programu Služoeb alebo programu Slutoeb zmeneného v súlade s dojednanlm uvedeným v bode 3 tohto Dodatku,
ako aj vf.etky Sfutby aktivované vo vzťahu k SIM kane popri SluibAch v ramci dohodnutého programu Sfužoeb budú Účastnikov! poskytované na z.äklade Zmluvy na dobu neurčotú za ~tandardných
podmienok spoplattoovania týchto SluŽieb podla platného Cennlka. ak nebolo zmluvnýmo stranami výslovne dohodnuté Inak

6.

Zmluvné strany sa dohodli. te v prlpade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik opravneny ktorúkorvek z konečných coen slutieb Podniku upravoť tak, te k z.äkladu dane (cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vznoku daňovej povonnosti Podnoku

7.

Tento DodatOk tvotJ neoddeflle ú súčasť Zmluvy.

-----

__....,,__

v ZJatych MoraVcíam. tfňa'11 .

Mesto Zlaté Moravce

Slovak Telekom. a. s

v zastúpeni

v zastúpeni

Erika Sokolová, obchodný reprezentant

Peter Ing Lednár. CSc

C2012 Tower

Slovak Telekom dOvemé
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Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy
l. č. 911368200, SIM karta č. 8942102480004233405

• • • • • •

• •
ST· C 1 str.

PODNIK
Slovak Telekom, a.s .
Karadtlčova 10, 825 13 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vlotka člslo 20811B
l 2020273893
35 763 469
l OIC
Erika Sokolová, obchodný reprezentant
l K6d predajcu:

Obchodné meno
Sldlo l adresa
Zaplsaný
ICO
Zastúpený
(dalllf len Podnik ) a

..

l IC pre DPH
l SK2020273893
l 012M.BYRON.SOKOLOVA.ERIKA

ÚČASTNIK ·PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l näzov
Sldlo l mieslo podnikania
Register,
zápisu
člslo
podnikatela
leO
Zastúpený
Dátum narodenia: ")
ld"ale len Ucastnlk"

Mesto Zlaté Moravce
1. mija 2, 953 01 Zlaté Moravce

0030867&
Peter Ing .Lednár, CSc.

l OIC

l IC pre DPH

l

l :J Zena

:J Mut

l

l

UDELENIE SÚHLASU :
Ja, Účastnik. tymto súhlaslm , aby spoločnos( Slovak Telekom, a.s., Karedtirova 10. 825 13 Bratislava (dalej len .spoločnos( Slovak Telekom")
(i) ./ ANO
, NIE poutivala moje údaje na marl<edngové účely (napr. na vypracovanie marketingových ponúk spoločnosti Slovak Telekom alebo iných osOb) Tenco súhlas sa \IZI'ahuje na údaje
zfskané zo W..tkých zmluvných \IZI'ahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom v zmysle ~eobecných podmienok vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prfslu§núlé slutbu/y (članok
. Spmcúvanie na marketingové účely") tzn. aj na údaje, kloré o Účastnlkolli spoločnOsť Slovak Telekom ziska zo zmlúv, ktoré budú uzavreté až v budúcnosti, ako aj zo zmlúv uzavretých v minulosti
a zahh'la identifikačné. kontaktné, prevädzkové a Iné údaje, kloré spoločnosr Slovak Telekom z iska v sÚVIslosti s poskytovanlm slutieb (napr. doba trvania zmlúv, druh programu slutieb. aktivované
slulby. objem prevádzky, mnou volané telefónne člsla), s výnimkou môjho rodného člsla, čisla Identifikačného dokladu alebo iného dokladu totožnosti. §tátnej prislu§nosti a ~ke mOjich neuhradených
záväzkov. Tento súhlas sa \IZI'ahuje &j na údaj o dátume mOjho narodenia a na údaj o mojom pohlavl (muž/žena) uvedené vy§§ie v tabulke; Slovak Telekom mOle na základe poskytnutého dátumu
narodenia spracúval na markedngové účely aj údaj o mojom veku. Zároveň súhlaslm, aby ma spoločnos( Slovak Telekom kontaktovala pre účely pnameho marketingu produktov a služieb spoločnosti
Slovak Telekom a Iných osOb najma prostredníctvom volania, aU1omatických volaclch systémov, zasielania elektronickej po§ty, vrátane SMS a MMS. Súhlas podla tohto bodu trvá do uplynutia 1 roka
po zániku W..tkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom.
(R) , ANO
1 NIE poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (i) spoločnosti Zoznam, s .r.o .. Zoznam Mobile, s.r.o.• PosAm, spol. s r.o .. a dal§im dcérskym spoločnostiam spoločnosti Slovak
Telekom. Toeto osoby mOlu poutlvar poskytnuté údaje na marketingové účely uvedené v bodo Ol (tzn. aj na vypracovanie marketingových ponúk a kontaktovanie volan lm alebo elektronickou I)OOtou).
a to po dobu 1 roka po lom, čo im budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia údajov sú uvedené aj vo v§eobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislu~nú/é slutbuly
(člilnok Poskytovanie údajov)
Spoločnos( Slovak Telekom mOže poutlvať moje údaje na mari\elingové účely za podmienok uvedených vo v§eobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prlslu~núlé slutbuly, v
prlslu&lých právnych predpisoch a v súlade s mojimi súhlasmi, ak sú podmienkou spracúvania. Beriem na vedomie, že poskytnutoe údajov a súhlesov podla bodov (l) a/alebo (ll) vyMie na Ich spracúvan1e
na marketingové účely je dobrovo(né. Tieto súhlasy môžem kedykoiVek odvolať prejavom vOle doručeným spoločnosti Slovak Telekom.
Benem na vedorme, te mOžem spoločnosť Slovak Telekom potiadar o informäetu, ako sa moJO údaje poutlvajú Detailné vymeczenoe práv obsahuje §20 zákona o ochrane osobných údaJOV a sú blot~e
!pecifikované aj vo Weobecných podmienkach vydaných spoločnosCou Slovak Telekom pre prlslu&lúlé slutbuly(článok Poučenie o právach dotknutej osoby).

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA ÚDAJOV:
1) Žiadam o vyčlenenie z databázy pre zasielani e reklamných Informácii cez ••):
./SMS
./ MMS
l Telematketing (volan1a)
./ Usty, letáky zasielané po§tou

./e-mail
./ Ponuky vo faktúre

l Obsahové SMS -Služby mobilnej zábavy

2) Žiadam ""):
./ eby mi spoločnos! Slovak Telekom nezasielala reklamné ponuky a lnfomnácie týkajúce sa produktov a služieb tretieh strán
Vyhlasujem,

te vy§§ie uvedené súhlasy zodpovedajú motl!j slobodnej a vátnej vOI1.

Mesto Zlaté Moravce

v zaSlúpenl
Peter Ing .Lednár. CSc.

"" ")

") na základe poskytnutého údaju o dátume narodenia mOle byt' spracúvaný aj vek Účastníka
••) označenlm prlslu&lého poiiOka Účastnlk vyjadruje, te Sl neželä byt' kontaktovaný daným kanlllom alebo s daným1 ponukami
""")doplni sa obchodné meno/názov, meno a priezllisko, funkcia, podpis a pečiatka podpisujúceho

Slovak Telekom dôverné

lllllllllllllllllllll

111 1 1~1 1 1111

1047947810196
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Preberací protokol: 6190VA00616/1 2
DODAVA TEĽ:
Ing. Juraj Mikler- BYRON
Nám. A. Hlinku 30
953 01 ZLATÉ MORAVCE

Dátum vystavenia : 11.04.2012
ODBERATEĽ:

IČO: 33401799
ldentifik. č. pre DPH: SK1020413680
Vybavuje: Sokolová Erika

Mestský úrad Zlaté Moravce
1.mája 2
95301 Zlaté Moravce
IČO: 00308676
ldentifik. č. pre DPH:

Zmluva/Obj.:

1 SIM.PO.E64.2

2FF/3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K, MMB

1 48000423340

2 MTE.NK.500

NOKIASOO

1 359744049717002

~E.STo

Sokolová Erika
Odovzdal

Prijal
Odberatel' svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol výrobok predvedený.

Soracované orOQramom FlexG3. (c) Flex-IS, sool. s r.o.. www.flex1s.sk Strana 1 z 1
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Ing. Juraj Mikler - BYRON
Tekovská 16
95301 Zlaté Moravce
Prevádzka: T - Centrum
Nam. A. Hlinku 30
953 01 Zlaté Moravce
IC DPH: SK1020413680 ICO:
33401799

A612533

Batéria: c-Typ:
Výrobné číslo:

NabíJačka: . /
Typ:
Výrobne č íslo:

3FF AKTIVACIA POSTPAIO 64K. NEW
8. 34@ o
8.340
1. 000 ks
0.8~ o
NOKIA 500
It
Doklad : 6190VA00616/12
11. oo €
CELKOM

========================================
Hotovosť

11. OO €
CELKOM
11.00
€
KURZ EUR=30. 1260 Sk CELKOM
331.39 Sk

==================-=====================
20% ZAKLOA~
CELK ZAKLOM

9. 17
9. 17

OA~
OA~

1. 830
1. 83

Dátum predaja: ............. /!f:.~

========================================

OKP:6291020413680006 SN:
TPG11 00447
11/ 04/2012 14:14 c. ú/ Z:00004/ 00432 I·F·

..~(~..................... ..

síacov na mobílny talelonny pnstroj, 24 mesracov na pnslušenstvo (vratane baterre).
Jku na servrsné prace. Zaruka sa vztahuJe na akost kompletnost a lunf-čnost vvrobku. Z::\ručna doba
oba sa predlžuJe o dobu, ktora plynre odo dňa uplatnenra prava zo zodpovednosti za vady ai do dňa.
K ťl

2.

3.

4.

5.

s• 11:. I<UPUJUCr pcvmny po oprave vyrobok prevzrat.
Obsah zaruky: Počas plynutra záručnej doby zabezpeči predaJCa prostredn1ct\o0m autonzovaných servísnych stredisk bezplatné odstránenie vád vzn1knutych
prb;kázateľn<' v dosledku vady materrálu, vady sučrastok, vady konštrukCie alebo vadneho zhotovenia vyrobku. V pnpade ZIStenra neodstranrteľne1 vady ktora
brám rradnemu uirvanru výrobku ako vyrobku bez vady, má kupufuCr za splnen1a podm1enok uvedenych v Reklamačnorr por•adku rwrok na výmenu vyrobku
~ b
a prava od kupnej zmluvy odstup1t
Podmienky záruky: Ak sa v za ručneJ dobe vyskytne vada výrobku. ktorá nevznrkla zavrnen1m kupuJÚceho, bude výrobok bezplatne opravený za pred po~ ladu. ie·
• l rp..rJUCI odovzda prr reklamácii platny ong1nál zaručného dokladu. Padne vyplneny a potvrdený pečratkou predaJCu,
• vyrobok nebol poškodený mechanrcky alebo tel;utrnou,
• pn obsluhe boh dodriané predpiSY a postupy pod fa navodu na obsluhu,
• na vyrobku neboli urobene Žiadne upravy, opravy alebo neopravnene mar•pulác1e,
• vyrobok nebol skladovany a použrvany m1mo teplotnych podm1enok predp1sanych v navode na obsluhu,
• vyrobok nenesre stopy pc skladovani alebo poui:~vanr vo vlhkom, prašnom, cheMICky č1 .nak agresívnom prostredi,
• V'i' 1b · b odborne na1nstalovany autonzovanym rnštalačným stred1skom a kupuJUC• predložr platny lnštalačny protvkol.
Rozsah zaruky: Záruka sa nevzt'ahuJe na poruchy vzn1knuté následkom.
• pr"d~•!ho nanzu spôsobeneho padom. havariou vozrdla, v ktorom bol vyrobok narnštalovaný a pod ..
• ž1velne1 pohromy,
• vystavenia výrobku nepnmerane neprraznívym podmienkam alebo nepriaznivému vplyvu počasia, ako 1e napr. nadmeme slnečné i1aren1e, uáíď. sneh.
kondenzat zapričrneny prechodom z mrazu do tepla, vodná para a pod.,
• pnr dzt.nym opotrebovanrm v dôsledku použ1vanra vyrobku vratane ubytku Čl uplne1 straty kapacrty batene
Osobrtny rozsah zaruky pri batériach - dohoda o vlastnostiach, u čele a akosti baterre mobilného telefónu: Vyrobnou vlastnostou predúwme1 baterre 1e
·t rr
z, hovať .1 rovnaku ako ť ak' v čase predaja len po dobu š1esuch mesracov odo dňa zaéatra l' !J uzrvan1a, pnčom po tejtO lehote su akekorvek preJavy
vo vlastnosuach baténe v podobe ubyt ku jeJ vykonnostr už len prejavom jel prrrOdzeneho opotrebovania. čo n1e Je považované za vadu batérre. Na tento uéel
sa povaíu)e datum predaJa mobrlneho telefonu za zatratok uirvan1a batene a za zač1atok u.i:1van1a mob1lného telefonu, kiJ ktorému bola táto ba terra dadana.
KupuJUCI prejavom zau,mu o l--úpu tohto mobrlneho telefonu spolu s batérrou zaroveň prejavuje vôru smerujucu k začat • u uz1van1a baténe spolu s mobunvm
telefónom v deri rch predaJa. Zaklad nou podm1enkou zachovan1a Sl rradnych lunkčnych vlastnosti predávane1 batérre počas lehoty š1est1ch mesracov odo
dňa začat1a Jej užívania je už1vanre tejtO batér·e výlučne s mob1lnym telefónom, s ktorvm 1e dodaná baténa predavana Nedodržanre tejtO podm1enky zakladá
prav'O predáva)uceho neuznal reklamacru dodavane1 baterre ako dôsledok nedodržan1a zaručnych podmrenok predavane1 batene. Prepv zaujmu kupu,uceho
o dodavaru baténu s vlastnosťami uvedenymr v navode sa v zmysle ust.§ 495 Ods l Občranskeho zákonn1ka považuje za dot•odu o vlastnostiach, učele a akost•
predavar bat< •r
Nezaručna oprava: Ak prr oprave mobuného telefónneho pnstroJa alebo pnslušenstva bude z1stena vada. na ktoru sa nevztahuJe zaruka, kupu1ucr bude
upozornE•ry n~ to ie ide o nezaručnú opravu. a bude vyzvaný na udelen1e suhlasu alebo nesuhlasu s 1e1 uskutočnenrm. Po udeJem súhlasu s vykonanrm
nezaručne1 opravy kupujucim cenu za opravu a nahradu nákladov Spojenych s opravou hrad1 kupujuci v plneJ výške.

.

6.

•••
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