
Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podľa zákona č. 452/2021  Z.z. c) elektronických  komunikáciách v znenĺ neskorších  predpisov

(ďalej spolu len „Zmluva" alebo „Dohoda") medzi:

PODNIK

Kód objednávky:       1-799758482706
Kód  účastníka:                 1134225700
Kód adresáta:                1134225702

Kód tlačiva:                                  405

Slovak Telekom, a.s.
::jkv::sžkkáa2č:;,8olzo682,,BBr,a,tésó:V3:7Š!Í::;.ýi??c2?3g:ŕ3rsegg!::grp?:r3ŠĽ?hsoá3Ž:2

Bratislava 1, oddiel73893

Kód predajcu: Retail_shop_Call_Center_Rep_5250473 Kód tlačiva: 405
Zastúpený: Silvia Haburaj
(ďalej len "PODNIK") a

PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno /Sĺdlopodnikania: Obec Rudňany, Rudňany 234, 05323  Rudňany

Register, čĺslo zápisupodnikatel'a:

Kontaktný e-mail: obec@rudnany.sk Kontaktné tel.Č. : 0908981602
lco: 00329533 'C pre DPH:

(ďalej len "Učastnĺk")

šTATUTÁRNY 0 GÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: i Obec Rudňany
Ulica: Súpisné   číslo: Orientačné Čĺslo:
Obec: PSC:
Telefón: 0908981602 C.OP / Pasu:

ADRESAT -adres zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany
Adresa zasielania Rudňany , 05323   Rudňany
SpÔsob fakturácie Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) spri'stupnená na internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu rudnany@rudnany.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

SIM KARTA A ZARIADENIE
Hlas   SIM  karta  č. Hlas   Tel.  č. 0911192619

TABUĽKA č. 1  Mesačné poplatky
AKCIA:  Bez záväzkov                                                                                                                                                                                                   ÄkäiváSi@
Kontaktná osoba: -Obec Rudňany  Telefón: 0534499002
Adresa doručenia:  Rudňany 234, 05323   Rudňany

Ic.Ô Hlas bgž #Ť anostl'n
Progľam s užby,Bez záväzkov                                                                                                                                                                       Äk€ivági8
Zverejnenie v telef. zozname:  Žiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská do Ožka:   Nie

Kontrola dát v roamingu                                                                                                                                                                                     ÄkäiváSia
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR):   24,00

1 )         Predmetom tejto zmluvy je:

a)         Záväzok  Podniku  aktivovať a  poskytovať Účastnĺkovi  na  základe teito  Dohody  program  Služieb  uvedený  v tabuľke Č.1  na telefónnom  čĺste  uvedenom  v
tabuľke s názvom „SIM  KARTA A ZARIADENIE",  resp,  na inom telefónnom čísle,  ktoré ho bude v budúcnosti nahrádza,t' (ďalej len `.telefónne či'slo"). Ak sa

š.::g,ľráed,iŤjť(#|:,T|énA„sTMR'kAaR:.ť,'E`;sEgámsĺ,:am,si:.kdaz:;e.:tse§f#2gi'Sáos!:,#gvpo:ve,::,n2asp:T,,faaR3voadč:Ýzgg;|áj,oukč3ät:Ík?vvác|:šŤ#kdaeúeĹt:ezdT|u,vY
tabuľke  č.  1  tejto  Zmluvy.  Ak  sa  v  tabuľke  „SIM  KARTA  A  ZARIADENIE"  spomĺna  „esIM",  telefónne  čĺslo je  aktivované  na  esIM  profile  sprĺstupnenom

'u;čbausknekč?v;:ánáäž#ueJeá`o.3#tťkvšág:;áJs:::d,heesi%3žoafivl;!,izmTú;ezuačš:stBíáJstnp,%J,nťaz3#::t'uavketáveančýnt?aobp:aŕ%k"Š?Mak#áctÄeAS#R|rÁgÉ#X:"d3äž,š
potrebné pre nahratie aktivovaného esIM  profilu.
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b)         Záväzok  Účastníka  (i)  riadne  a  včas  platjť  cenu  za  zriadenie  a  poskytovanie  Služieb  Podniku  podľa  zvoleného  programu  Služieb,  ktoré  sÚ  uvedené  v
Cenníku  pre  poskytovanie  služieb  Podnjku  (ďalej  len  ,,Cenník"),  platnému  ku  dňu  podpisu  tejto Zmluvy a  (ii) dodržiavat' svoje  povinnosti  v súlade  s  touto

3,::uráamu,sfu3ťenjk;%inoésäbútgš.mJe#,'e,n.kdamT:npíámľ,srkenpoovsaknhe.vzavno,'ee:á%npýr.ohgigumžťebs'(uďžá:e:':ďna:3š:e.nb`gnséoi'ándémpe#kT,.',:nskí:šúa#,tä''mparFÚZčvao::nn,ĺ
možnost' oboznámiť pred podpisom tejto Zmluvy na intemetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

2)        E:sEkKnT.5gnťLC ŤF :;rfsT':ppfe'n ŕmčansán ,ĺ:,ep,::%svoeľs::át:kzmpläš:kpuo%ddzľäJep/,ua::;:Jhe ;š:;absecnnaýcphospkoyáomv,?nn'3kfáktáevn nv"ealežtá::Jcekňe,bfuoágejás::,,f;;,ňbsžä'|áins

g:äéyžávr:3gňsLušrbuač.pvoadnrábanký.ťr?''Šhvae:_e#ar::Jceieé.f:ár3ev:a,á::á::t?vDeÉsntari:Í:a:F.dvnú'kaudräšuúučračset:|kúvčyčaušt|,T:án3::Zäs',:',á:',SrEoťnpo.Páiä,::,.nž;ĺum;";Eei
otvorenie  nebude  chránené  heslom  proti  neoprávnenému  prĺstupu  k  údajom.  Účastnĺk  podpisom  tejto  Zmluvy  potvrdzuje,  že  si je  vedomý  zodpovednosti  za
ochranu Údajov na EF zasielanej  na ním určenú e-mailovú adresu pred  prĺstupom tretích osôb. Podnik nezodpovedá za Škody spôsobené účastnĺkovi prĺstupom
neoprávnených osôb k údajom na EF vo formáte PDF.  Odpis EF v listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cennĺka.

3)         ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom "Adresát -adresa zasielania písomných listĺn".  Prĺpadnú zmenu tívania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastnĺkovi najmenej jeden mesiac vopred.  Frekvencia faktiirácie je jednomesačná,

4)         MIESTO  POSKYTOVANIA  SLUŽIEB  A CENA:  Miestom  poskytovania  služieb je  územie  slovenskej  republiky  podľa  špecifikácie  obsiahnutej  vo všeobecných
podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená Cenníkom pre prĺslušný program Služieb aktivovaný na základe tejto Zmluvy.

5)         VEREJNÝ  TELEFÓNNY  ZOZNAM:  Účaswk  verejnei  telefónnej  služby  má  právo  zapĺsať  sa  do  verejného  telefónneho  zoznamu  Podniku  (ak  je  vydávaný

ž:zdnnákmoomv)ä::fovToazčsnaehjus(ť)žpeYe?Óondnnéá:?Ís|ä;%ĺsí:::::ieúč§avso,Ji3[oťF:Jaovzápk:äáťozv:t:ľSmai'il?ruráaa;:Ýcohó!uaž::nb,k:vie(emf:::ľc.h,,ečä'isi:ä'eabdoretseáe,';na?#:
pobytu  v  prípade  fyzickej  osoby  -  nepodnikateľa,  obchodné  meí`o  a  miesto  podnikania  fyzickej  osoby  -  podnikateľa,  obchodné  meno  alebo  názov  a  sídlo  v

Brég3tdne,kgr#':kset?3:bvya'htľép;:paúdč:,;s,:ľj!ä:jng3:ozd.yz:a:ou?nikoodmmi:nôkž,uzbv#ňz.ovzann?am:dáj:nvfoúrčmaas::,ekj.:'uvžiee,e?óondnnákmuzzá:::j:eenááj,.ďraĽ:':n;gfj?,uužš3:i
Podniku  sú  uvedené  v  Podmienkach  spracúvania  osobnýcli,   prevádzkových  a  lokalizačných  Údajov,  s  ktorými  sa  mal  Účastni.k  možnosť  oboznámit'  pred
podpisom tejto Zmluvy na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných  miestach  Podniku.

6)          PLATNOSŤ,   ÚČINNOSŤ,  TRVANIE  A  MOŽNOSŤ  ZMENY  ZMLUVY:  Zmluva  nadobúda  platnost'  a  Účinnost'  dňom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami.
Zmluva  sa  uzatvái.a  na  dobu  neurčitú.  Pokiaľ  níe je  predmetom  tejto  Zmluvy  program  Služieb  s  pravidelným  mesačným  poplatkom  v  paušálr`ej  výške  podľa
Cenníka,  Zmluva  zaniká  posledným  dňom  zúčtovacieho  obdobia  prebiehajúceho  v čase,  kedy  uplynie  365  (slovom  tristošesťde§iatpäť) dní odo  dňa,  v  ktorom
bola Služba  poskytovaná  na základe tejto Zmluvy naposledy aktĺvne využitá,  to znamená, že  bolo naposledy uskutočneí`é volanie,  odoslaná SMS/MMS správa
alebo bol vykonaný dátový prenos z telefórineho čĺsla  .  Zmluvu je  možné  menit' niektorým zo spôsobov wedených  v tejto Zmluve,  Všeobecných  podmienkach
alebo  Cenníku.  Zmena  programu  Služieb  uvedeného  v tabuľke  č.  1  tejto Zmluvy je  možná  len  so  súhlasom  Podniku.  Podnik  a  Účastni'k sa  dohodli  na  určenĺ
dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy.

7)         SPRACÚVANIE   OSOBNÝCH   ÚDAJOV:   Podnik  sa  zaväzuje   spracúvať  osobné   údaje  výlučne   na   účely,   na   ktoré   boli  zi.skane.  V  pri.pade  zmeny  účelu
spracovania     osobných     ijdajov    si     na    túto    zmenu     vyžiada    osobitný    súhlas.    Viac    informácli.    o    pouŽívaní    osobných    údajov    možno    nájsť    na
www.telekom.sk/osobne-udaje.

8)         \/YHLÁSENIE  ZÁSTUPCU  ÚČASTNÍKA.  Vyhlasujem,  Že  som  oprávnený  konať v  mene  a  na  účet  účastnĺka  na  základe  pĺsomného  splnomocnen'ia  s  úradne
overeným podpisom  Účastníka alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

V Bratislave, dňa   23.05.2022

!.!`.: *,

`-Ťffi ľd# ffi %  *
stffiffi.s v zastúpenĺ
** j,` Spffift#"
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Súhlas so spracúvanĺm údajov Účastnĺka na marketingové účely
Žiadost' o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy

Podnik
Slovak Tolekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiol

Sa, vložka čislo 2081/8,  IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893,  lč pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu: Retail_shop_Ca[Lcenter_Rep_5250473 Kód tlačiva: 831
Zastúpený: Silvia Habuľaj

(ďalej len "Podnik") a

UCASTNIK -PRAVNICKA OS0BA/FYZICKA OSOBA -PODNIKATEĽ
Obchodné meno /Sĺdlopodnikania: Obec Rudňany,  Rudňany 234, 05323   Rudňany

Register, čĺslo zápjsupodnikateľa:

Kontaktný e-mail: obec@rudnany.sk Kontaktné tel.č.: 0908981602
lco: 00329533 'C pre DPH:

(ďalej len "Učastník")

šTATUTÁRNY 0 GÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: -Obec Rudňany
Ulica: Súpisné   čĺslo: Oríentačné Číslo:
Obec: PSC:
Telefón: 0908981602 C.OP / Pasu:

UDELENIE SÚHLASU:

Ja,  Účastnĺk, týmto súhlasĺm, aby spoločnost' Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 817 62 Bratislava ( ďalej len nspoločnost' Slovak Telekom")

E ÁnoE  Nie      (i) používala moje údaje na marketingové účely (napr. na vypracovanie marketingových
ponúk spoločnosti Slovak Telekom alebo iných osôb). Tento súhlas sa vzťahuje na
údaje zĺskané zo všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnost'ou Slovak
Telekom v zmysle Podmienok spracúvania osobných,  prevádzkových a lokalizačných
údajov (ďalej len „Podmienky) a zahŕňa identifikačné, kontaktné,  prevádzkové a iné
údaje, ktoré spoločnosť Slovak Telekom získa v súvislosti s poskytovanĺm služieb (napr.
doba trvania zmlúv, druh programu služieb, aktivované služby, objem prevádzky, mnou
volané telefónne čĺsla), s výnimkou môjho rodného čĺsla, čĺsla identifikačného dokladu
alebo iného dokladu totožnosti a štátnej prĺslušnosti. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaj
o dátume môjho narodenia a na údaj o mojom pohlavĺ (muž/žena) uvedené vyššie v
tabul'ke; spoločnost' Slovak Telekom môže na základe poskytnutého dátumu narodenia
spracúvať na marketingové účely aj údaj o mojom veku. Spoločnost' Slovak Telekom ma
bude pri spracúvani' údajov kontaktovať pre účely priameho marketingu produktov a
služieb spoločnosti Slovak Telekom alebo iných osôb najmä prostrednĺctvom volania,
automatických volacĺch systémov, zasielania elektronickej pošty] vrátane SMS a MMS.
Súhlas podl'a tohto bodu trvá do uplynutia 2 rokov po zániku všetkých zmluvných
vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom.

E ÁnoE  Nie
E] ÁnoE  Nie

ffil'3
vO.16 .016-20220426-14:28.53

(ii) zasielala reklamné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a služieb treti'ch strán,

(iii) poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (i) spoločnosti PosAm, spol. s
r.o., a ďalši'm dcérskym spoločnostiam spoločnosti Slovak Telekom. Tieto osoby môžu
používat' poskytnuté údaje na marketingové účely uvedené v bode (i) (tzn. aj na
vypracovanie marketingových ponúk a kontaktovanie volani'm alebo elektronickou
poštou), a to po dobu  1  roka po tom, čo im budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia
údajov sú uvedené aj v Podmienkach.

CO   1-A7EJJUol   1-A7EJLQC3



E ÁnoE   Nie       (iv) pouŽívala lokalizačné údaje označujúce geografickú polohu mojich koncových
zariadení za účelom poskytovania služieb s pridanou hodnotou (ďalej len „Služby"),
prostredníctvom ktorých získam prĺstup k zl'avám, výhodným akciám a iným benefitom
(d'alej len „benefity") poskytovaných zo strany spoločnosti Slovak Telekom alebo tretĺch
osôb. Zároveň súhlasĺm, aby ma spoločnost' Slovak Telekom kontaktovala pre účely
poskytnutia Služieb prostrednĺctvom zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a
MMS.  Lokalizácia koncového zariadenia bude realizovaná len v prípade, ak koncové
zariadenie vstúpi do územného okruhu, v ktorom je benefit poskytovaný, a to v rozsahu

:vneadš:§:ávhyt#:7,t#atep,:##e3:ä#:;:n::ž:jneap.oťdmá,eenšľopkoa:,kzyát:Íĺa:jnac3,uéžh3bsú
zariadenia nebudú poskytnuté tretĺm osobám. Tento súhlas je udelený do zániku
všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnost'ou Slovak Telekom týkajúcich sa
lokalizovaného koncového zariadenia.

E ÁnoE  Nie      (v) spracúvala moje osobné údaje formou automatizovaného rozhodovania a
profilovania z údajov o mojej osobe,  ktoré má spoločnosť Slovak Telekom v dispozícií. A
to najmä vyhodnocovani'm môjho zákazníckeho správania s cieľom správneho
nastavenia očakávanĺ mojej osoby od zmluvného vzťahu so spoločnosťou Slovak
Telekom.

Spoločnosť Slovak Telekom  môže pouŽívať moje údaje  na marketingové   účely  za podmienok v Podmienkach`   v pľĺslušných  právnych  predpisoch a v súlade s mojimi
súhlasmi,  ak sÚ  podmienkou  spracúvania.   Beriem  na  vedomie,  Že  poskytnutie  údajov a  súhlasov  podľa  bodov (i),  (ii),  (iii),  (iv) a/alebo  (v) vyššie   na  ich  spracúvanie  na
marketingové  Účely je  dobrovoľné.  Tieto  súhlasy  móžem  kedykoľvek  odvolať  prejavom  vôle  doručeným  spoločnosti  Slovak  Telekom`  napr.  bezplatným  zavolanĺm  na

0800123 456.

ťgš:yt:svoai:|faús?:í?ebTô,Ťätí:ysť,,Par:;ásšúanuésaddoei:etĹc,hmčraÉún,aEnHegrdbúenpe:Skfanuvtád::is?rzeco.vS.náenénžTaj3remv:g,,zmk:v;;:;:emsťniiič.e'ÉúmFrÉitin.gv.täŕýs:táa:rísp`aägc:
zabezpečujeme,  aby  prenos  bol  v  súlacle  s  rozhodnutĺm  Európskej  komisie  o  pnmeranosti  alebo  na  základe  uzatvorenej  zmliivy  so  štandardĺzovanými  zmluvnými

doložkami. Zoznam takýchto tretĺch strán je uvedený na stránke www.telekom.sk/osobne-udaje.

V súvislosti  so spracovaním  mojich  osobných  údajov mám  nasledujúce  práva:  (i) požadovať pri'stup k  mojim osobným  údajcm,  (ii)  na opravu  mojich  osobných  Údajov,

!|'énn.asxágťaia.?ii:hm.o::cbhn;S:búndýájh.vú,d,aj|?)Vtgv#a:Pemse,da2ennoistis:áa#,#!:ýmkoáinc,:o?:;bún,ää%a#j!v)Ú:ädm'pe,táť.:rho,táns:rgs:š:;g:iädmaLŠJc.huops,:?nneý:i:u;g.ai%,p(,vá)v|g
možné  realizovať  na  Štandardných  kontaktných  miestach  spoločnosti  Slovak  Telekom,  napí.   bezplatným  zavolani'm  na  0800123  456.  Podrobnejšie  informácie  k

spracúvaniu a ochrane mojich osobných Údajov nájdete na stránke www.telekom.sk/osobne-udaje.

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POuživANIA ÚDAJOV:

žladam o vyčlen®nlo z databázy pr® zasielanl® roklamných Ínformácií o produktoch a službách spoločnostl Slovak Tolokom coz .):

E    Email
H    Telesaies
E    Listy/Letáky
E    Ponuky vo faktúrach
E     Mobilná aplikácia

H    MagioTV
E    Obsahové sMS
E    SMS/MMS

Mobilný Hlas  -ldentifikácia prístupu   (mobilné telefónne čislo): 0911192619

Vyhlasujem, Že vyššie uvedené súhlasy zodpovedajú mojej slobodnej a vážnej vôli.

•) označer`Ím prĺslušného polĺčka  Účastník vyjadruje, Že si neželá byť kontaktovaný daným kanálom
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V Bratislave, dňa   23.05.2022

Em

íJ`,;,íwat`  Ta!6kcm ,`] `j

stäffiffi s v zastúpem,
Ŕ; ,p $3S%ffi"n" 12ť,

dňa

Firma /  meno priezvisko zákazníka
Obec Rudňany


