
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky:      1i799835203015
Kód účastnĺka:                1134225700
Kód adresáta:               1134225702

Kód tlačiva :                                 405

uzavretá podľa zákona č. 452/2021  Zz. o elektľonických komunikáclách v znení neskoľších predpisov            `  ,

a  §  588  a  nasl.  zákona  č.  40/1964  Zb.  Občlansky  zákonníka,  ak je  Účastnĺkom  spotrebiteľ,  alebo  §  4óg  a  nasl.  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník,  ak
Účastníkom nle jo spotrebiter

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

PODNIK
Slovak Telekom, a.s.

::jkv::sžkkáa2č?;,8olzo682,,BBr,a,tésá:V3:;:gi::;ľĎ??c2Ľ#ž3r:9gá:i?rp?:r5:#hsoá3Ž:2%t;S3'aval,oddiel
Kód predajcu: R®tail Shop ReD  5250473 Kód tlačlva: 405

Zastúpený: Verešpejová, Zu=ana
(ďalej len "PODNIK") a
PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA -PODNIKATEĽ
Obchodné meno /Sĺdlopodnikania: Obec Rudňany, Rudňany 234, 05323  Rudňany

Register, čĺslo zápisupodnikateľa:

Kontaktný e-mail: obec@rudnany.sk Kontaktné tel.č.: 0908981G02

lco: 00329533                                                                                                   Í , . ,, lc pre DPH:

(ďalej len "Účastnĺk")
šTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: -Obec Rudňany
Ulica: Súpisné   číslo: •1+- Orientačné číslo:
Obec: PSC:
Telefón: 0908981602 C.OP / Pasu:

ADRESÁT - adľesa zasielania pÍsomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany                                                                             jibte
Adresa zasielania: Rudňany , 05323  Rudňany                                                             lď.Ľl_+L :` `
Spôsob fakturácie: Elektron cká faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprĺstupnená'riä_intemetovej stránke Podniku

Požadu em doručovanie EF PDF do e+nailu rudnany@ľudnany.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

SIM KARTA A ZARIADENIE
Hlas   SIM karta č. 8942102180042133670 Hlas  Tel. č. 0911329823

lMEI Samsun A13 64GB Black 8942102180042133670
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TABUĽKA č. 2 Splátkový kalendár zariadenia
Zariadenie

`Šahsung Galaxy
Plná cena Zariadenia (Cena 189,00 €

A13 64GB Black Zariadenia pred zohľadnením
''   .  .+:`.-`

Zľavy)

Variabilný symbol J6217204521..`<v Zľava 92,00 €

l dentifikátor Zariadenia `b8942102180042133 Kúpna cena (Plná cena Zariadenia 97,00 €
•670

po zohľadnenĺ Zľavy)

Spôsob úhrady ť#',átky Akontácia 1 € jednorazovo

Počet mesačných splátok             „; ľľ24 Výška mesačných splátok 4€
•l      ..Í\K`,ra ;Ít*,tÁ\,l

'..,lt!   {_íJ1,
•.      q    tĹ)    dí1,

1)        Predmetomtejtozmluvyje:                            H  `
a)        Záväzok podniku aktlvovať a  poskytovať účastnĺkovi  na základe tej{o  Dohody program  služieb uvedený v tabuľke č.1  na telefónnom čísle  uvedenom v

:an:u3ľg.Sd;:sg:äĺB:Ľ,#ťg;RtkAaA:ľiE?PgEäm:í;ikr.o;sfŔ:kdáztn:::,set;fä';!:oSTgčo:i;;feFvr;é;,::by%X,ff,kd:úic:lv:ai;#h:;:ai:Ú:č`žd::!9,:k,ä;v:.i`:':iófa:d:o5S,!o:n:zdgu,:;

Ei:s:n:Ík:ov.Í?t:,',t:ázEíu:Jäitô.k:s:ĺi:w:éiT3-:s`:i:n::eesT:R;:?afiJ:!#mT|D5e:Ú!Eássti#:n:,:.!;?au:sti:í:?:a:::áv::n%;no#ao:p|äkv:kv.:::aRÄ::;"eAgff:,r;!rís#.ä;:!,?
potrebné pre nahratie aktivovaného oSIM profilu.

b)         dohoda podniku a účastnĺka,  na základd`'ktorej po splnenĺ podmionok podľa tohto ustanovenia uzavrú  Dodatok, v ktorom bude určená výška finančného

;o:v:n:äita-ÍrskĽyresčĽOTse.F.o:pi::kéo:v:u#::,|3á;p;:,';g;so:d%e:č'ĺ'í,:a:#Ei:!ní3:heJ;od,ťgá:uá:v:a,Jžtcg:äoí;:kn:amľá.npá:;v:;Šaa:š:ä:kh,:'s;;!k`:d:'e;J:'i,,n;"fč`;s!'oík:tííkv;o#%š:k;i
podľa tabunq/ č.  1  program Služby T  ldeál '32. T  ldoál 37, T Dáta HD, T Nekonečno SD, T Nekonečno HD, T Nekonečno MAX,   za jedno čĺslo (ďalej  len
„finančný bonusu).  .  Nárok  na vyplatenléfinančného bonusu  Účastnĺkovl vzniká pri splnenĺ ostatných podmlenok najskôr po  uplynutĺ  14 dnĺ od  uzavretia
Zmluvy.  Za  účelom  určenia  výšky  finančného  bonusu  jo  Účastník  povinný  najneskôr  do  dvoch  mesiacov  od  podpisu  tejto  Zmluvy  poskytnúť  Podniku
faktúru  vystavenú  Účastnĺkovl  odowdávajúclm  podnlkom  po  uzavretĺ  tejto  Zmluvy  s  vyúčtovanými  poplatkaml  vyvolaným  prenosom  čĺsla  (ďalej  len
„faktúra").  Poplatkom vyvolaným  prenos.9m čĺsla je vo faktúre  uplatnená zmluvná pokuta za  predčasné ukončenia zmluvy s odovzdávajúclm podnlkom k
číslu  alebo  pohradávka  na jednorazové\z?platenie  zostávajúcej  časti  finančného  plnenia  (a  to  kúpna  cena  za  hardvér,  finančné  plnenie  poskytnuté  na

;i:!;:t;i:a#d!uíii::j;i;:u;!i;!:líiji:;i:::í;ĺí§i#ian;iT:;ĺjľipijoxíäi.i:íii::#aihu!di;álkíäi!;i;:,nt:;!D:ijij:uik;ái;!::k;itjiäí:iku;áit:ijiiu;ii:fi:nitij::;ä;ĺíi;i!ĺ:h;;|:šgí:uis::x:íií:;;Í;3;t,;
Záväzok  Podniku  podľa  tohto  pĺsmena  Zmluvy zanikne ak  nedôjde  k úspešnému  prenosu  čísla,  a to  upvnutím  posledného  dňa  lehoty na  prenos  čĺsla,
zrušením  žiadosti  o  prenos  čĺsla  a  to  dňom  joj  zrušenla,  zastavenĺm  prenosu  čísla  a  to  ku  dňu  zastavenia  pronosu  čísla.  od§túpením  od  Zmluvy
Účastnĺkom  podra  podmlenok predaja  na diarku,  ak sa tieto  podmienky  na Zmluvu vzťahujú,  a to od  počiatku,  márnym  uplynutím  lehoty na poskytnutie
faktúry v súlado so Zmluvou alebo nesplnenĺm podmlenky uzavretla Dodatku najneskôr v lehote na predloženle faktúry a to jej mámym upwnutĺm.

c)         Záväzok  Účastníka  (i)  riadne  a  včas  platiť cenu  za  zriadenie  a  poskytovanle  Služleb  Podnlku  podľa  zvoleného  programu  Služleb,  ktoré  sú  uvedené  v
Connĺku  pre poskytovanie služieb  Podnlku  (ďaloj  len  „Cennĺk"),  platnému  ku  dňu  podplsu tojto Zmluvy a (11) dodľžlavať svojo povinnostl v súlade  s touto

3,T;u,áomu,sFu3?enÉkSmd,anoésgbú'ä:.mť.g:;:ie,n.kdamT:np#mio,9,kenpo.Vsa#.vg:i':::::jnyoohggumžťoj'(uďž:iei,:dna;%:eonbégngóoii:dém,Poond#i,:nsYt:paÁ,:ä"mparFÚ=o6',ennĺĺ
možnosť oboznámiť pred podplsom tejto Zmluvy na lntemetovej stránke Podnlku www.telekom.sk alebo na predajných mlestach Podnlku.

d ,       3ä:#po.kdFao3n.'Íädoyd:pYgg:5.Úmčaas'znák:šLii::g:nd3hp.oddn'3vDc:h;dDy.:.Pdo.S#aT :ozáamviänawzápvršz#ntih:`tirékáaz#ž::áodep::ewlaôťžs 3#':ti:jfoaňDší3äš

alebo  v  dokumontoch  súvislacich  s  touto  Dohodou  označenó  aj  ako  koncové  zaľladenle  alobo  lným  označením  zodpovedajúclm  povahe  zariadenia.
Prevzatie zariaden]a Účastnĺkom a uhradenle kúpnej ceny potvrdzujú Podnlk a Účastnĺk podplsom tejto Dohody, ak nle jo pľe konkrétne zariadenle v tejto
Dohode  alebo  v  dokumentoch  súvisiacich  s  touto  Dohodou  uvedoný  iný  moment  odovzdania  zariadenia  alebo  uhradenia  kúpnoj  c®ny  zariadenia.  Pri

ž::aaddoen%níozíg:#,nLgäst:Rtáu#áázkadaokcohnáázdaukk3:%á:;,:rf:rá3dj=ä:anraag::d#3,kaúa#gn#íkc,ähzrädzzaari:ä3::3cjľa:riakporetTa€tĺa::g;adneanä&,áá:;kstTjeE#
ĺaktúry  ak je  vý§ka  akontácie  najviac  12  €,  ak  nie je  v tejto  Dohode  pre  konkrétne  zariadenie  uvedené  inak.  Ak  sa  má  konkrétne  zariadenie  v  zmysle
ustanovení tejto Dohody alebo dokumentov súvlsiaclch s touto Dohodou upravujúclch joho predaj doručw, doručenlo prebieha v pracovných dňoch medzl
7:00 až 19:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prĺpade lnak.

2'     ÉL:E!K#:3á:,i;"!icsgL"::g:g]#:k,.#*:í#vi::;l:m#:í;v;3eig:t:fäiíje:::;i:Í?#:e:;Íepíila|ťá:Ík:;fap!.iv:nuí:b;::!a!:pboučsiki"iíEvk:ugäk;`,iľ;g;oänni;!'!Í`i;:iicikiJ?Ío;F.o:#ÍÉusii;|:;Íibig3',,i:i.i

otvorenie  nobudo  ohránené  he§lom  protl  neoprávnenému  prĺstupu  k  údajom.  Účastnĺk  podpisom  tejto  Zmluvy  potvrdzuje.  že  si jo  vodomý zodpovednosti  za
ochranu údajov na EF zasielanoj na nĺm určenú o-mailovú adresu pľod pľí§tupom tretích osôb. Podnik nozodpovodá za Škody spôsobonó účastníkovi pľístupom
neoprávnených osôb k údajom na EF vo formáte PDF. Odpis EF v listlnnoj fome je spoplatnený v zmyslo Cennĺka.
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3)         ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Twanle zúčtovacleho obdobla jo uvedenó v tabuľko s názvom.Adrosát -adresa zasl®lanla písomných llstĺn". Prípadnú zmenu twanla
zúčtovacleho obdobla Podnik oznáml Účastnĺkovl najmenej jeden meslac vopred. Frokvoncla faktuľácie je jed")mesačná.

4)         MIESTO  POSKYTOVANLA SLUŽIEB A CENA:  Mlestom poskytovania  služ]ob je  územl®  Slovonskej  ľopubllky podĺa  špecmkácle obslahnutej  vo všeobecných
podmionkach. Cona za poskytované Služby je stanovená Cennĺkom pro príslušný program Služieb akwovaný na zákk]do tejto Zmluvy.

5)      ##á| Y%n?a:T:k E#ds:nĹk,:,a pz,:#zzeuáfú :es3?a#bsu uv:,=.nvo.snti,,a:fžĹfu'#a,te,eš,%ožmLkFuvv%?.i škfá?ounmei fčo.n|ea a?'#eb3dv?=ä:ous3,:)YT,')iabíeJ:o #ľ#

Služby Podniku poskytovanó na základo tejto Dohody na teletónnom čísle . teda novykoná žladny úkon, ktoú by vledol k ukončenlu využĺvanla Služby Podnlku
pred upvnutím doby vjazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len .záväzok viazanostr). Porušením záväzku viazanosti
preto je:
a)                  ukončonie využĺvania siužieb podniku pred upiynutím doby viazanosti v dôsiedku ukončénra zmiuvy prod upiynutím doby viazanosti;

b)                  ukončenje  využívania  Služleb  Podnlku  pred  uplynutĺm  doby  víazanostl  v  dôsledku  pre,nosu  telefónneho  čĺsla  uvedeného  v  tejto  Zmluvo  k  Ínému
podnlku poskytujúcemu služby elektľonlckých komunlkáclí pred uplynutĺm doby vlazanosti;

(ďal®j len .porušonle záväzku vlazanostľ').
6,      gon;,Č:pey#ecEp:ž;aYH:3:,neugk:á#a"d:e:,kaoá;všrôšovje#e,rops#iŤust::k:FánY:n,žä:=# nlí±Qíb;fEsánsí,kn:t::?ropkaĽfa,dkooúv::áann,:h=TŽ. šDko#o;::;:

3,ľaezdacnhásdtiTtúe:::#ťupmo:oz:aú;azzcg[kš,vuežjjesť,mpyo#u:eojätg;nsdt:[:#:ap;rp:#:,Veľávsä,žž:yv,t:á:ons%.,::p2äŔľaÝecteÄ,:ž2#:eb:ť:dTnžavt::#%.ZŕľäáľeĽ
len  Základ  pre doúčtovanie  cony").  Fakturovaná  suma  pre  doúčtovanie  ceny  bude vypočítaná  ku  dňu  porušenia  záväzku  viazanosti  podľa  nižšie  uvedeného
vzorca,  ktorý vyjadruje  denné  klosanie  Základu  pr®  doúčtovanio  ceny  počas  plynutia  doby  viazaog§ti  až  do  dňa  po"šenia  zóväzku  viazanosti  podra  tejto
Zmluvy:

Fakturovaná suma pre doúčtovanle ceny = (Základ pre doúčtovan!e ceny/colkový počet dnĺ doby viazanosti) x počet dnĺ zostávajúcich do konca doby v!azanosti.

Doúčtovanle  ceny je splatné v  lehote  uvedenej  na  faktúre.  ktorou je  Účastnĺkovi  toto doúčtovanie fakturované.  Doúčtovaním  ceny zaniká záväzok viazanosti.
Doúčtovanĺm ceny nle je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej výšku doúčtovanej c®ny.

7)         VEREJNÝ  TELEFÔNNY  ZOZNAM:  Úča§tnĺk  verejnej  telefónnej  služby  má  právo  zapísať  sa  do  verejného  telefónneho  zoznamu  Podniku  (ak je  vydávaný

äo:n:ä:mo,mv;,i.Í;?vEa:;:a:ju:!ť!ž,E,y,:i:#;,iá3náai3.ä;S.;;!:i:'oŔ;í:t':ÍR:i:;ľ:vÍ|3;#zľa#gka:,T,';;sE?yi:ť,c3hd#kž::n:äj::`;ojg:ed:n:éYc#neäÉ',!i:hä`e:bämo`s:ä:ti##
Brg3,dn:k3:Yn.i:k6eáoms:ebvá)ň,yép:ĺapidá;8,%ľji3:jng::g.yz:.:ou:nik.odmm,gnô;uZ#reYňz.ovzann?am3d:j:nvfoú#sčmn,ekj.:'uvž?ee,e?óondnnákmuz%:;áj::náFnj,.d#šai:n;g:js'uužrš:á::

#iisk:mstúejtuovždme,Ľévyvnap?ndtemľineentá::ľs;páľ:%vpa#aikouso#%,,epkroo=§dkzá,eť:hnaap,rookda#;Š:ý#esútE#vFoánťk:ťmlsamalúčastn'kmožnosťobozná"pred
8)          PREDAJZARIADENIA:                                                                                                                                                                      `,:``\   `

a)         Predmetom  predaja  na  základe  tejto  časti  Dohody je  Zariadenie  označené  v  Taburke  č. `2`-a' rovnské  označenie  predávaného  Zarladenia je  zároveň
uvedenó aj v taburke s názvom „SIM  KARTA A ZARIADENIE"; ak je v taburke s  názvom .SIM  KARTA A ZARIADENIE" uvedené aj  lné Zariadenie ako v

:3:#neečj2ásn,:,%:fa2a?#:Í:!nvé.ľeon3::a:e.Ľi3'us;a.fetoúi:óS''.Dzoahnpaddyenni3*a,t:j:áfiťá'š,T:ybeudmo:,č.nán,'ro.Ŕ,:ť:dmen,ý,áť.okn:i,:kái3;.zapririad::laiap:g:iä
Zariadenia alebo na samotnom Zariadenĺ. Kúpna cena Zariadenla je rozdelená na akontáclu a 24 mesačných splátok vo výške podľa Taburky č. 2. Podnlk
pri  uzavretĺ  Zmlwy  vystavĺ  Účastnĺkovi  faktúru  na  celú  Kúpnu  cenu  Zariadenia.  Variabllný  symbol  v  Taburke  č.  2 je  zhodný  s  variabllným  symbolom

íaški;in.í#a;g,iik;`;*;d:ä:J.šb:gn#g::2á:;k;.ľ|t:záa;!!ää.;aá,:i#:g;:k:#;:ÍT:ezns:#;:úúíä,:'i,ä3;o,:ÄodJe:p::stÁ?ôÉ3ad::u:ž:bzžaaťs,z!iaii,i3ľ;sm:áenJ,o!ehä:T:ií#:;
prípade zániku zmluvy v časti zmluvy o službe vo faktúľach vydaných za týmto účelom.          íne,;Í L  ,

b)         Účastník tejto Dohodyje oprávnený pri uzavľetí Dohody zvoliť si spôsob úhrady akontácio (dď.#ťt`úry alebo kuriéľovi) bez ohľadu najej výšku.

c)         Mesačné splátky uhrádza účastnĺk v lehote splatnosti.                                                                            u`j,

d '     !:Ť:a:#|oei.::#:s:ioiiííí;;íd:e3:.::n;a:dääí:;d:i:Fjrí;sč:;r,:o:;:áie!;:ĺwiod;a#:k,:T:ažä;:%::::ÉŠEsn::y'ä§äĽô,:,k;:n;fí5E::!;yo3duíÉ:::;i;i:2d;3:o;s#Ínľi,sg?;:z;i3:;yed;e:Ľ:o#ii;o:,;o;Í:#;:i

;noasjkmnän:&sct#púndoa;:vfoaToodu.,:eĹeof3:#zhaoriš::tn:štub#znĽ;es&#šľnyĺ:hp:dE::::mjtr:[#uúať:*vjnoé::rá::u:emnjteus:eo:nŤk:náaór:ä:ľĺéz:::á:n::j.eMzámmeyn#
uplynutím  Lehoty na dodanie Zmluva o predaji Zariadenia zaniká,  rovnako zaniká záväzok viazano§ti  a  Podnik  môže  po uplynutĺ dodatočných 45 dnĺ po
márnom uplynutĺ Lehoty na dodanie začať účtovať cenu za Služby bez b©nefitov a zliav viazanýph na záväzok viazanosti.

o)         Kúpna cena zariadenia prodstavuje rozdiol medzi plnou cenou zariadenia a zľavou uvodonýrp\i:`v`Tabuľk® č. 2 Zmluvy.

f)          Podnik poskytol  účastníkovi zľavu z plnej ceny zariadenia z dôvodu, že účastník prebral vovzťahu  k službe  podľa Tabuľky č.1  záväzok viazanosti.  Na

::ä=neý:#,eo]t:hžhťuávr:,kvúdäsi:díí:kn,:#hv,:vúg:ns:lĺ##:,ienýp#áTíeB:3#uo:g##úzá::jsäť:;šsvk%auT:jsžľá5;.ajnenaplnenĺmnieworejzoskutočnostĺ
g'    J;:#Ísši!i:ĺiá:3=:íiv3nií=Íuí:iľä;Íe;ťľ;:goi;!,ií,oio#;i;tT::jíív:::iÉnita;ťí:;s;:Ízíg,pe!č:inTd:,!ĺ;;keid;;ľ#ä!eji!iíča:v:#:geííii:tžáíĺ:;ž!ii::i;diž§!;Ít:jaT3giid;ľti:iij:;:{!i#::!id::ít:i:!tií

pomemá časť zľavy sa vypočíta ku dňu zánlku zmluvy v častl zmluvy o službe.                            "
h,     í:;št:e:dr:ľo:mé.::o::o%vE,:e#áov:aeJ:,ťožíaasitn::,::oävíť!cýá!k:íťjk:uooä#u:La#,:vťgiknn;;;,|::Íýo,Íj#ľi:z;;:s:ťj:;,oí:,:e#3ák;ťntí!t:dko:b:y:!:d:eí;;a;s:tíčin:azpĺí:anqä

i)       :::é#! tp:J;:.#astá.Dzo::,dayd1"::E:íaJd#R:sR:,ťlT"2#; tv:,::ag::#yo:ľä:: bduoršy :iĹ%: r:op'#:ommenpár: ž:apv,r,:tá::léoppeodh#,osta,:g':'Š:Ileog::::

:o#b?ao%ov:g?,:±o::okstTť,naank.é,:#:',eľa:#šen:.m,u5:ásoad?u,sZ::ine,b.ľao#oš:|:,?:znaa,rz.á,ľ)',g,S.&áe!t:t:,oéhho.dšdn:i:Leŕtľan,o.P.č:s:eh.nde,Táéočap:,dn,nka,t.wv:nnJ;
plniť sl svoje povinnosti vyplývajúce mu zo záväzku viazanostl na to, aby nestratil nárok na poskytnutlo Zľavy.

j,        :#o::kj;č::eí:n;:Ž nĽ:š:d:ž:á::núeŤ:Úsg:ĺsktan ĺ%evqŤ:tsr:ías#toedn;es#:jkťaškn:: #ätis{núĺRnoeĹ::EŽ 3aún;:::::aé:q T:ÄŤe%oejosepq:tokryazdľľšé[ez:%,::n::]:j,a:eĺ

Podnik oznámi Kupujúcemu uplatnenie práva na jednorazové zosplatnenie najne§kôr 15 kaléndárnych dní vopľed.

k)         Účastník je oprávnený požiadať podnik o vyúčtovanie zostávajúcich splátok Kúpnej ceny zariadenia jednorazovo.  Doručenĺm žiadosti účastnĺka účastnĺk
stráca  právo  uhrádzať  Kúpnu  cenu  Zariadenia  v  splátkach,  pokiar sa  zmluvné  strany  nedohgdnú  inak.  Jednorazová  úhrada  zostávajúcej  časti  splátok
Zariadenia nemá vplyv na povinnosť Účastník vrátiť Podniku pomemú časť Zravy, ak sú splnené podmienky podra Dohody.

`.   .y._/l
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9)         PLATNost.  ÚČ,NNoSŤ'  TRVAN,E  A  MoZNoéT  zMENY  ZMLUVY:  Zm,uva  nadobúda  P,atnosť  a  účinnosť  dňorn jej  Podpisu  oboma  Zm,uvným,  Stranam,.

;.Eiunii3::za:Íiťaá;;,|:náádp:o:sizeii!ä:t::,,p.::ž3r#aíc::5r3e,:#obmTavtRe;:o%3uEígúp,e.Eä:rmä:sne:,'#ešb.T:p,!i:p::!#;,3j:%ir;ý::§:pso,!':;t:o,oTda.##Šo:ä;:á,f;:eš,:o:ťľä

i;:v:.3d;#ts::änä:o:n:,:pn;:2präoE;:;z,u;2;ä.3#ffl&:6::kg:Í.Z:Te'Tu.#:ôJ;.Ty::,:gogsEj:w:'J::gt#Šáezo'g;:s:o;:;:,Y::*e#::p:o:d:n:äv::;gjíf;oTzäĽ!.#ĺ:žen:k:ues#3##1e:rkčae%
10)       SPRACÚVANIE  OSOBNÝCH   ÚDAJOV:   Podnik  sa  zaväzujo  spracúvať  osobné  údajo  výlučn®   na   účoly,  na   kloré   boli  zĺskano.  V  pripado  zmony  účeh

§pracovania    osobných    údajov    si    na    túto    zmenu    vyžiada    o§obltný    §úhlas.    Viac    lnformáciĺ    o    použĺvanĺ    osobných    údajov    možno    ná|sť    na
www.telekom.sk/osobne-udaje.

11)       DIGITALIZOVANÝ  PODPIS:  Podnik  ponúkol  Účastníkovi  možnosť  podpísať túto Zmluvu  digitalizovaným  podpisom  prostrednĺctvom technického  zariadenia  v
Predajnom mieste Podnlku.

!:,.#kčéahsáníá|ätdoe#::bočsať§#,ĽŽJ,,táek!áJ?.zpT,lť:áou}ať|rae:áj:,pžĺ3obT,n:í.'3Tz:va,®p,#žsma,Ľávydbgť#:fko.v:l#Ľo.dvpá:;m.zpmomáĽŤ%cäi;ítÉ,Ľgt::`á:5ní#:iTu:::#3

t:3:iE,:zk:ý;á!:gít:#z.:#o:rip:oídoĺä,:,,r::r:eit;n;ty:t'3:gi::s;a,#ít::w:okčtna:cT|:iuo,:":äiú:č?,e:iegnvoí,i:nýäm;:nän;:Tžľiu8#ij:oÍ:T:on:ÚÍ:a:shi:s;;,ka:;z:.aváafJn;aáioTn:#iáeu:g:v,e:i!Í
nebude  využitý  na  žiadne  iné  účely,  a  to  ani :8amostalno  ani  v  spojenĺ  s  iným  dokumentom.  Uzavrotím  Zmluvy  takýmto  spôsobom  nie jo  dotknutá  platnosť
Zmluvy, ani jej písomná forma a takto podpís??ŕ zmluva má silu origlnálu.

Zároveň  Účastník  môže  pľi  podpise  tojto  Zmluvy  prostrodníctvom  technického  zariadenia  využiť  možnosť  poslania  rovnopi§u  Zmluvy  do  e-mailu  určeného
Účastnĺkom,                                                                    , `

Ak  Účastnĺk túto  možnosť využil  Podnlk odovzdá  Účastníkovl jeden  rovnopls Zmluvy pri joj  podplse vo forme trvalého  nosiča  na  o-mail určený  Účastnĺkom  a

Jioi::;:ä:o:iíĺ,S:i:jioí!eš!,;oidiii,ä;[;o;ii;*Ížtjifik;ii#,nígi:i##Í!!;Í§ogi!:oí!!;iiľivíío:#Íst;:;ľišľio;:?:toí'!!i!:ťímoťíľ;l:íid::jí;o:!#;:2%Ti%il;je:j:d;i:näniFÍ:klí::ä:nä:li

#,aAmkoú3äžtnpíšu,ží3am,::::;cťk::?:ái:,,áá:á!g:r.?ď*šinrkmpv:ojžaYpásopmondokií:Te®d:nľg:Ĺsoaplátagotnž=,:njmvp,,sdtEi::jmpzoT:ubvoný;#Írsáann;a3g#::#;:,zwm#i
stranaml.

t2)#eie#ýsmEN#p#osmT3Pticsťnľkg:Fe|:'nTžávkYäáaés,žjáek:häea,%°b:n°apŕávkT:38rko°znhaoťd:uTänš:áin::oúoŤg`á##stnĺkanazákladopĺ§omnéhospmomocneniasúradm

Zoznam prenášaných čísiel:
1, 0908981607

27.05.2022

1

*LÉq`í"",
Slovak Telekom, a.s. v zastúp?ní

Verešpejová, Zuzana
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Firma /  meno priezvisko zákaznĺka
Obec Rudňany


