
Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavľetá podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o olektronických komunlkáciách v znení neskorších pľedpisov

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

PODNIK

Kód objednávky:      1-799835575422
Kód účastnĺka:               1134225700
Kód adresáta:               1134225702
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Slovak Telekom, a.s.
3:jkv::sžkkáa2č::,8o]Zo682,,BBra,tésť;V3%;::ĺ3:;yĎ%tc2ho:gžž3r;#:{%rp::r3:#:hsoÉ3g:2

Bratlslava 1, oddiel73893

Kód predajcu:Zastúpený: R®tail Shop Rep  5250473 Kód tlačiva: 405
Verešpejová, Zu:ana

(ďalej len "PODNIK") a
PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno /Sídlopodnikania. Obec Rudňany, Rudňany 234, 05323  Rudňany

Register, číslo zápisupodnikateľa.

Kontaktný e-mail. obec@rudnany.sk Kontaktné tel.č.: 0908981602

ICO: 00329533 IC pre DPH:

(ďalej len "Účastníkp)
šTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOIVIOCNENA''.O'`SOBA
Titul/Meno/Priezvisko: -Obec Rudňany                                                                                   J'é,` *

Ulica: Súpisné  číslo: •JJ Orientačné číslo:

Obec: PSC:
Telefón: 0908981602 C.OP / Pasu: -

ADRESÁT - adľesa zasielania pÍsomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany \-.

Adresa zasielania: Rudňany , 05323   Rudňany                                                                 .-.  ``
SpÔsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprĺstupnená na internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do emailu rudnany@rud.nany.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačn® od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v m®siaci

SIM KARTA A ZARIADENIE
Hlas  SIM karta č. 8942102180042252637 Hlas  Tel. č. 0911334028

'.- ` -~   `ť

1)         Pľedmetom tejtozmluvyje:

a'    iíiu#p;!ijääfiäA#Ä;A:iFíiíäť3;Eäi;Sg;ĺk:ŕ;näí:::i::e;`!,'ii:Do;%híčo::!o:it:Fv#;Ľ;,j:Lu,ÍigS,uŔÉ.:híe:yvoá!#au#|::.:,:Ú:#Ž;!ší;ijí:;,;:'Íj:Íjd:Íj|i:%ní;s!

:Ú:|:§:n:ĺk:ävíT':,',täzEiu:Jáäô.k:íi#:w:é!u;%?s!i:n;:eesťSRíž?aflvtt#mTLD;E"ÍEássmľg;#,q.!;*#Qti':#::náv:än3;no#úo:p!aĽiá#%Á:i;"oÄgifi:ok:Br:S#.ä;:!,?
potrebné pre nahratie aktivovaného esIM profilu.                                                                                          } `
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vO.16.016-20220516-14:28:46

Stľana 1 / 2

§#!!vé

EE
CO_1-A7FTG7SU_1-A7FVKOIU

cž_  ,_.     .



``  -8  TIB   +

'1-,'.'    '

`_-  (

'
b)         Záväzok  Účastníka  (1)  rladne  a  včas  platlť  cenu  za  zrladonie  a  poskytovanlo  Služleb  Podnlku  podra  zvoleného  programu  Služieb,  ktoró  sú  uvedené  v

Cennĺku  pro poskytovanle  služieb  Podnlku  (ďalej  len  .Cennĺk"),  platnému  ku  dňu  podpisu tojto Zmluvy a (ii) dodržlavať svojo povinno§tl v súlade s touto

i3íu|á.o:u,,S:u:ži#íkm#:rn:é:gpb##:?;o;,äjän#umĽ:##::o:s:k:T3o:v;:knáo:ávznavk::':.:.idhT3í#:ýrc%uT::eb:!uáä.!oi,:o::ab:!'šn!eon?rée:n:;on?:n:émJp::n:g:,otn§:ť,d##ä''mparFÚ%os'tennĺž
2'     #:Eý:3á:;;"![csÉE::i:::änľ:T:k,.!j,ii#::e::äi;ar3:i;v;:ot-Š!,:f;!:#3o%#,,Íu#ifs:Iaä::Ík:;h®ai.iv;uĺii:c:ia::p3ouíkäng:Eĺk:.#Íuk;f,ikig:e;nnn!;i':Ítiĺä|íc;k#o;F.o:#ÍÍus:i:Í|;ž,;:;i'i::íoi

otvorenie  nebudo  chránené  heslom  proti  nooprávnenómu  prístupu  k  údajom.  Účastnlk  podpisom  tejto Zmluvy  potvrdzuje,  že  si je  vedomý zodpovednosti  za
ochranu údajov na EF zaslelanej na ním určonú e-mallovú adrosu prod pľístupom tretĺch osôb. Podnik nezodpovedá za Škody spôsobené účastnĺkovi prístupom
neoprávnených osôb k údajom na EF vo formá{e.PDF. Odpls EF v listinnej fome je spoplatnený v zmysle Cenníka.

zupčioTv?š!iJEo%Bi3BJ:ánTť3;íeá:ičúoáas:#ig!,::;:,eanjee„uevdeednoĽéeši:cbťomp:esdľÉ=:vme;äár;askáttu;áac?äe,Sajezdans;elaen:äčpn,ä:mnýc"st".prĺpadnúzmen"wania
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6)         PLATNOSŤ,  ÚČINNOSŤ,  TRVANIE  A  MOŽNOSŤ  ZMENY  ZMLUVY:  Zmluva  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom jej  podplsu  oboma  zmluvnýml  stľanami.

Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  neurčitú.  Poklaľ..nle je  predmetom  tejto  ZmliJvy  program  Služleb  s  pravldelným  mesačným  poplatkom  v  paušálnej  výške  podra
Cennĺka, Zmluva zaniká  poslodným  dňom zúčtovacioho obdobia  prebiohajúceho v časo,  kody upvnie 365  (sk)vom tristošest'desiatpäť) dnĺ odo dňa, v ktorom
bola Služba poskytovaná na základe tejto Zmliivy naposl®dy aktĺvne využltá, to znamená, žo bolo naposledy uskutočnonó volanie, odoslaná SMS/MMS správa
alebo bol vykonaný dátový prenos z telefónneho čĺsla  . Zmluvu je možné menlť nlektorým zo spÔsobov uvedených v tejto Zmluve, Všeobecných  podmienkach

3;ovboodocve#k§Tá,::|ezn:opnryogz:,Tvun;:uhž;eobdťY#§in-:ahk:žo,ii:ťomáô:;áytsj!oo3sma,:ovym,očaTt,inšiáeb:csnoýčfhp,:SomTonpook:njáťávpui#cn#m:#usínJíusj.dohodlin-rčeri
7)         SPRACÚVANIE   OSOBNÝCH   ÚDAJOV:   Podni.k  sa  zaväzuje  spracúvať  osobné  údaje  výlučne   na   účely,   na  ktoľé   boli  získane.  V  prĺpade  zmeny  účelu

spracovanla    osobných    údajov    sl    na    túto    zmenu    vyžlada    osobitný    súhlas.    Viac    lnformáclí    o    pouŽívanĺ    osobných    údajov    možno    nájsť    na
ww\^ĺ.telekom.sk/osobne-udaj®.

8)         DIGITALIZOVANÝ  PODPIS:  Podnik  ponúkol  účastníkovi  možnosť  podpísať túto zmluvu  digitalizovaným  podpisom  prostrednĺct\Íom technickóho  zariadenia v
Predajnom mleste Podn!ku.
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Účastnĺkom.

Ak  Účastnĺk túto  možnosť využll  Podnlk odovzdá  Účastnĺkovl jeden  rovnopis Zmluvy  pri jej  podplse vo forme trvalého  nosiča  na  e-mall  určený Účastnĺkom  a

jí::;dä:o:iíĺ:s:i:jioĺ!esíííoidii!,i;i;o::;!!iiíižitio;ijitíäi:iÄg!;3Íseíii:ovíľ!äľivtno:i:si;*oíy;Ľ:iíiä;i!:ť:lĽoťiľ;13;::::dyeaikó;Íp!í:;ĺiž%ŕ#e:Joii!nän!ghi::kií::#äótn:,i

(ii) Ak Účastník túto možnosť nevyužil, jo táto Zmluva uzavľotá v pĺsomnej form® a podpĺsaná vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na Zmluvu
priamo  boz  použĺlia  technlckého  zariadenla.  Účastnĺk  provzal  od  Podnlku  jeden  rovnopls  tojto  Zmluvy  v  listinnej  podobo  podpĺsaný  obldvoml  zmluvnýml
stranami.

9)        VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU  ÚČASTNIKA: VyhJasujem, že  som oprávnený konať v  mene a  na účet  účastnĺka  na základe  pĺsomného splnomocnenla s  úradne
overeným podpisom Účastnĺka alebo na základe Lzákona alebo na základe ľozhodnutia Štátneho orgánu.

Zoznam prenášaných čísiel:
1. 0917193563

Zoznam prenášaných čísiel:
2. 0917844453

27.05.2022
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Slovak Telekom, a.s. v zastúpení
Verešpejová, Zuzana

Kód objednávky:   1-799835575422
vO.16.016-20220516-14:28:46
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Citlivé

Firma /  meno pľiezvisko zákazníka
Obec Rudňany


