
Zmluva o poskytovaní verejných s!užieb
uzavretá podl'a zákona ć,.351t2o11Z.z. o elektronických komunikáciách v znenĺ neskoršĺch predpĺsov

(d'alej len "Zmluva") medzi T tl

sT-c

Evidenčné čĺslo zmluVy. .

PODNIK

zastuoenv

í96Kód tlačiva

-oí.NR.slM|o.GAŔÁIoVA.GABRIELA

Kód predajcu

sK2020273893lC ore DPH2020273893Drc35 763 469lco
Zapisany
sĺdlo / adresa

a,s,obchodné meno

PRÁVNlcKÁ osoBA / FYzlcKÁ PoDNlKATEĽ

zastÚpený
tco

sobchodné meno / názov

ADREsA zAslELANlA PĺsoMNÝcH LlsTiN

900 25chorvátskv Grob I PSOObectJlica' súp ćíslo skolská 43B/4
zŚ5i/l-obchodné mo alebo názov

spôsoe ilxlunÁcle:

vedomie' że na žiadosť Podnik záÍoveň zasiela EF na mnou Určenú e-mailovú adresu, a że v pripade poskytovania EF mi nebude zo strany PodnikU zasielaná pĺsomne vyhotovená faktúra. zároveň

beriem na Vedomie a súhlasim s t'''m, Že pokiaľ mi nebUde Podnikom poskytovaný odpis faktúry V papierovej forme, bUde mi sÚöasne s aktiváciou EF UmoŽnená aktivácia a poskytovanie mesačnej slUŽby

Podrobný Výpis V elektronickej folme bezodplatne, a to aŹ do deaktivácie tejto sluŽby.

SIM KARTA

na

911533680
zasielanie EFE-mail

@odniku
y' Elel(tronlcka lorma ÍaKIUry (oal(

Happy XS(L)Prooram sluŻle0GSM / UMTS

89421 02380000680361SlN4 kańa č9íĺ533680Teleíónne čĺslo

AKTlvoVANÉ sLUŽBY

2) lnÍormácia o možnostl zvérejňovania údajov v zozname účastníkov a inÍormaěnej službe:

účastnikov v tel6fónnom zozname a informačných slużbách

MOBILNY TELEFON

V rámci poskytovania slUżby Easy.

pĺsomno Vyhotovená faktúra

v tejto zmluve, Všeobecných podmienkach alebo cennĺku

špecifikovanej slM karte medzi zmlUvnýml stranami dňa

kvalitu poskytovaných SlUŽieb na základe póVodnej zmluvy o posk}.tovanĺ Verejných 5luŽieb za podmienok Uvedených v zákone a Vśeobecných podmienkach)

IlrililIilil1ilil ililr |ilillllll|ilillllillillllillilill lllllilillillill
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l-] Żiadam o zVEREJNENlE Údajov v zozname úča5tnĺkov a inÍormaěnej

službe2)/ Žiadam o NEZVEREJNENlE údejov v zozname účastnlkov a

služba: Neobmedzený internet v mobile
/ Volania EU a USA za 9 centov

Akcia: 'ĺ00% zl'ava
/ CLIR
/ Roaming

služba: Euro Roaming
/ Povol€nie modzinárodných hovoÍov
/ FaklíJÍa

E-mail: riaditel@skolachoruatskygrob.sk
Notifikačné tel. čislo: telefónne číslo aktuálneho kontraktu
Notiíikačné tel.č.; +421 ;

zák. súhlasĺ s poskytovanim el.faktúry na webovel stránke' Neżelá si el.Íaktúru na email':

E-mall: riaditel@skolachorvatskyg.ob'sk
Notifikaěné tel. čĺslo: t€lofónne čĺslo aktuálneho kontraktu
Notifikačnó te|.ě.: +/ĺ21 :

Formát: PDF
Akcla: í00% zl'ava na službu

/ Jazyk účtu
Jazyk: SJ

/ Notif. sMs o Vystavoní faktúry
/ Notif. sMs o úhrad€ faktúry
./ MMS
/ Kontrola dát

Limit: 60 EUR
Notifikácia: 80%nle

slovak Telekom dÖverné

1 1 2920 58321 1 2 .n.*ffi



tl

pÔVodnej zmluVy o poskytovanl Verejných slużi€b

skeho zákonnĺka zruśujÚ ako celok a to od počjatku, priéom

il"Jľ,i,lů:::ľ":ĺ:lif,"I-:iľ'#i:ľłťillĺ'."ľ":iťi
rsĺ so zaěatĺm Poskytovania služby aj prod uplynutĺm l€holy na odstúponi€ - 14 dni a to podpisom

oásrúpit'v lehote í4 dnl v zmyslg tohto bodu. Podnik zároveň s touto zmluvou odovzdat Účastnikovi al informáciu v zmysl€ s 3 zoos.

Üčastnĺk beÍie na vedomi g1.t2o12 o rámci Únie má Účastnĺk możnost'

zvoliť si alternatlvneho po ' Účastnĺk redchádzajÚcej vety inl'ormovaný'

Úe""tnĺł oai"; o"ri" na u" nie stużieb om a nĺm zvoleným alternatĺVnym

poskytovatel'om roamingu amingu ne

ruÁvnĺ ĺl UZAVRETlE RozHoDcovsKEJ zMLUVY: Podnik neodVolatel'ne navrhUje Účastnĺk

nasledovnom znení (ďa|ej ''RZ"); .'Podnik a Účastník sa dohodli' žo všetky spory, ktoré Vzn

5Udom slovenskej bankovej asociácie (dalej ''Rs")jedným rozhodcom, a to podl'a Štatútu a R
tejto Rz, a to pisomne do 3o dni odo dňajej uzatvorenia' Účastnik berie na Vedomie, że nieje
VyplýVajÚce z poskytovania Platobných slużieb Podnikom budÚ rieŠit'všeobecné súdy podl'a

predlożiť spor týkajúci sa Platobných slUżiob PodnikU na rozhodnUtie vśeobecnému súdu.
konania nemożno V tej istej veci konať a rozhodovat'na všeobecnom sÚde.

Úlastnĺk Uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmlUvy vo Íorme rozhodcovskej dolożky prijima:

! ANO / NIE

VYHúSEN|E ásTUPcU ÚčASTN|KA (ak je Účastník zastúpený): Vyhlasujem' że som opráVnený konať V mene a na účet Účastnika na základe plsomného splnomocnenia s Úradne ovareným

podpisom Úěastnĺka alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu

T

V (ĺrtoo" k,4-z: ?D/Ź
v .' 'ľ". .V Nitre' dňa 18 decembra 2014

ŠtÚrovo l2/]43'Ż,
4 4 0705 lČ DPH

Slovak

lí-Ía l
ll

, s.r.o

Nilro

äń. zŠsvŠ
v zastúpenĺ

Daniela Leštinská
V

Gabriela Garaiová' reprez€ntant

llilil tillilllt il1il ililllill ilil ililililillil1il1ll lllllllll lilllil
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Dodatok
k Zmluve o poskytovanĺ verejných sluŽieb ,

uzavretý podl'a zákona č' 351t2o11Z'z, o elektronických komunikáciách v znenĺ neskoršĺch predpisov

t. č. 9'l1533680, SlM kańa č. 8942102380000680361

(d'alej len "Dodatok")

T tl

O 2014 Tower
strana 1/2

sT-c
POONIK

zastu0env

1920í J.l RsiMlo.GARAl oVA.GABRlELAKód pr€dajcu

sK2020273893lC pre OPH2020273893

sĺdlo / adr€sa
a.s,obchodné meno

a

UCASTNIK PRÁVNlcKÁ oSoBA / FYzlcKÁ osoBA PoDNlKATEĽ

zastÚpený

I lc pre3ĺ81 69ĺ 6tco

ZSsMsobchodné meno / názov

TABUĽKA c. 1

120'00 €
Výrobné ćislo (lMEl/EUl

Doba viazanosti I 24 mosiacov
AktiVačný poplatok | 10'00 €

rozsahu a spÔsobom UVedeným V tomto Dodatku (ďalej len 'zmluva'). ostatné ustanov€nia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostáVajú v platnosti bez zmeny

í. Predmetom tohto Dodatku je:

' 
(d'alej len ';slM karta'') s tým, Že Účastnik je povinný zaplatit'aktivačný poplatok za aktiváciu SlN.4 karty Uvedený V tabul'ke č. 1 tohto Dodatku;

mesiacov a doplnŔovÚ slużbu Vo|ania do EU aUsA za 9 centov' 1 poplatku za túto doplnkovLj službu, a to odo dňa Uzavr€tia tohto Dodatku aż do uplynutia doby viazanosti

dohodnutej v tomto Dodatku. Účastník berie na Vedomie a súhlasĺ s u k slM karte nie je kU dňu Uzavretia tohto Dodatku aktivovaná doplnková s|užba Volania do EU a UsA za 9

centov' povażUje sa tento Dodatok za żjadost' o jeho aktivácĺU, (ii) p nia zĺavy z mesaćného poplatku podra tohto bodu Dodatku bude Podnik vo vzťahu k Sl lM karte Účastn lkovi

tohto obdobia poskytovania zl'avy V prĺpade, ak by k predmetnémU prerUšeniu alebo obmedzeniU poskytovania slUźieb nedošlo

slużieb Happy poskytované za ceny platné vo Vzťahu k programu Služieb Happy poskytovaného po uplynutĺ obdobia Viac za mBnej.

alebo (iv) Mag io Go PÍgm ium 
' 
a to so 1oo% zl'avou z ceny jej mesaěného poplatku na jed€n celý rok (ďalej len "Akci m stránky www.telekom.sk/darcek. Učastn ík týmto bgrie

na Vedomie a súhlasí s tým' Že: (i) na základe jedného kódu môże Účastnĺk Vyużit'ponuku len Voči jednej Akciovej ii) platnosť zaslaného kódu je 60 dni od jeho doruč€nia,

illliltilillillililllltilililllililillililil tilililillililillllillililt
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IT

v súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradiť PodnikU zmlUVnÚ pokutu Uvedenú V tabuľke č' 1 tohto Dodetku

minimálny progÍam slużieb uved9ný v tabul'ke č. 1 tohto Dodatku.

doručenia żiadostl o Vypoj€nie slM kaíty z provádzky Podniku

5. tvára na dobu urěitú 
' 
a to na dobu Viazanosti uvedonÚ v V tabul'ke č.1 tohto Dodatku, ktoÍá sa v prĺpad9

dohodnUté inak.

uplatnĺ sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnU V čase Vzniku daňovej povinnosti Podniku

7. Tento Dodatok tvoí neoddelitel'nú sÚčasť zmluvy.

dňa zŻ.4z. ?o
V Nitre' dňa 18 decembra 2014

1'l

T

ĘĐlrT1l
.1 t.]Ąf]57S

Gabńela Garaiová.

, 3'Í.o

5509

reprezentant

zŠsvŠ
v zastť)penĺ

Daniela

I ililil|ltililil tilt Iilil il1il ililIilillilil Iilililil llilllilil ilill|il
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Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové úěely
Žaadost' o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy
t. č. 911533680, SlM karta č. 8942102380000680361

T
sT-c

POONIK

zastúpBný

208Kôd tlatlva

-oí.NR.slMlo.GARAloVA.GABRlELA

Kód pr€daicu

sK2020273893lC pre DPHtco
zaplsaný

a.s.obchodné meno
sldlo / adÍesa

a

ÚčAsTNiK - PRÁVNlcKÁ osoBA / FYzlcKÁ osoBA PoDNlKATEĽ

,/ żena o Muž
zastúoenÝ

lC ore DPHDtc | 202í668'l103í 8í691 6tco

ZSsMSobchodné meno / názov

uoeteľle sÚnllsu;
Ja, Účastnlk, týmto súhlasím, aby spoločnosť Slovak Telekom, a's., Bajkelská 28' 817 62 Bratislava (ďalej len ,,spoloěnosť slovak Telekom")

h vzlahov medzi mnou a spoloč V zmyslB všoobecných podmienok Vydaných spoločnosťou slovak Telekom pre príslušnú/é slużbuiy (článok

úč8ly.) tzn. aj na údaje, ktoré o S|ovak Telekom ziska zo zmlÚV' ktoré budÚ uzavreté aż V budÚcnosti, ako aj zo zmlúV uzavretých V minulosti

ne, pievaozxóve a ináúdaje' kto l€kom zĺska v súvislosti s poskytovanim slużieb (napr' doba tnania zmlúV druh programu slużieb' aktivované

po záni
(iil 7lŃo zarjadenĺ za účelom poskytovania slużieb s pridanou hodnotou (ďal€j len'Slużby"), prostredníctvom

ktorých ých zo strany spoloě bo tretlch osôb' zároveň súhlasĺm, aby ma spoloćnosť

Slovak pošty, vrátane sl/S cového zariadenia bude realizovaná len V prĺpade' ak

koncov na čas nevyhnutné BliŽšie podmienky poskytovania slużieb 5Ú uvedené

a spoločnost'ou Slovak Telekom týkajúcich sa lokalizovaného koncoVého zaÍiadenla.

1iii) ĺÁlo nNlE poskyťa omvbode(i)spoločnostizoznam's.Ĺo,zoznamMobile,s'Ĺo,PosAm,spol sĹo'aďalśĺmdcérskymspoloénostiamspoločnostislovak
Telekom' Tjeto osoby mÖżu arketingové Úćely uvedené v bode (i) (tzn' aj na vypGcovanie marketingových ponúk a kontakiovanie Volanim alebo elektronickou poŠtou)'

a to po dobu 1 roka po tom ienky poskytnutia údajov sÚ uvedené aj Vo všeobecných podmienkach Vydaných spoločnosťou slovak Telekom pre prislušnÚ/é sluźbu/y

(článok PoskytoVenie Udajov)

v prislušných právnych predpisoch a v súlade s mojimi súhlasmi, ak sú podmienkou spracúvania

spoločnosťou slovak Telekom pre prlslušnú/é slużbU/y(článok PoUčenie o práVach dotknUtej osoby)

oovol-ltllE sÚlIt-Asu/oDMlETNUTlE PoUŽĺVANlA ÚDAJov:

í) Žiadam o Vyćl€nonĺe z databázy pr9 zasi€lanĺo reklamných informáclí c8z "):
o slvs o l\,l|l\,4s n a-mail r] Listy, letáky zasialané poštou

o Tel€marketing (Volania) o Ponuky vo ÍaktÚre o obsahové SMs - slużby mobiln€j zábavy

2, żiadam "||
.| aby mi spolornosť slovak Telekom nezasielala reklamné ponuky a informácis týkajÚce sa prodUktov a slużieb trstich strán

Vyhlasujem' Že Vyššie UVedené sÚhlasy zodpovedajÚ mojej slobodnej a vážnej vôli

,em,,lłt| ű*í:,^" ZZ' 47.u,

u /.

zŠsvŠ
V zastÚpenĺ

Danjela Leštinská

)

') na základe poskytnUtého údaju o dátUme narodenia môż€ byt'spracÚVaný aj Vek Üčastníka
'') označenĺm prĺslušného polićka Učastnĺk vyjadruje, że si neŹelá byt'kontaktovaný daným kanálom alebo s danými ponUkami
'-') doplni sa obchodné meno/názov, meno a priezvisko' funkcia, podpis a pečiatka podpisUjúceho

Iilililtiltililtillllilililil1ilIililIililil ltilillilililttiltillttill
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