
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
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Kód objednávky:      1-799835575422
Kód účastnĺka:               1134225700
Kód adresáta:               1134225702

Kód tlačiva:                                 405

uzavretá podra zákona c. 452/2021  Z.z. o eloktronlckých komunlkáciách v znoní neskorších prodpisov              . , :

(ďalej spolu lon Zmluva" alobo „Dohoda") medzl:

PODNIK
Slovak Telekom, a.s.

3:!kv::sžkkáa2č?;,8olzo682,,BBr,a:ésá:V3a:;:gĺ::3,ýĹ%?c2t3::ž3r;#:i%rp?:r3#hsokž:g:2
Bľatlslava 1, oddlel73893

Kód predajcu: Retall Shop Rep_5250473 Kód tlačlva: 405
Zastúpený: Veľešpejová, Zuzana
(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
lco: 00329533 lc pre DPH:

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

ADRESÁT -adresa zasie'ania písomných listín
Titul/Meno/Priezv isko: Obec Rudňany                                                                                             `ÉtS`
Adresa zasielan a Rudňany , 05323  Rudňany
SpÔsob fakturác e Elektron cká faktúra vo fomáte PDF (EF PDF) sprĺstupnená` na intemetovej stránke Podniku

Požadu em doručovanie EF PDF do emallu rudnany@"dnany.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v meslacl do posledného dňa v meslacl

SIM KARTA A ZARIADENIE
Hlas   SIM karta č. 8942102180042252629 Hlas  Tel. č. 0911332954

A

1 )         Predmetom tejto zmluvy je:

a'     taíĺu*kip:ť?ikä#'ÍA#RAÍ.Aikŕíiíäť3;Egm;Siľiĺk%ŕ;ni:zzt:a!i,:ete;!j,Jii:Do;#híčo:si;pirktovEiĽ;,t;bu#x,u#g::n:e#a:%ti;a#h;;o:aĺ:u:#i;;šík:ííí::Ť:mió#čHíjd;:i!|i:g:idní;sj

ä|i:Ín:,k:äví?t:,','äí#u:Jeát:.k:s:i#éb:u;%ii:n::ees#iäflvť#?m?|D;:"zú.Eš;;stF#aťk.:?*ía`ž:t#:íi:a::3áv:äns;:tJiao:p#:kv.:Í%#i;"eA§ifi#!rís#.ä;:!,?
potrebnó pre nahratle aktivovaného osIM profilu.                                                                                           . : k`. `.
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b)         Záväzok  Účastnĺka  (1)  riadne  a. vča§`-blä\W`cenu  za  zrladenie  a  poskytovanie  Služieb  Podnlku  podľa  zvoleného  programu  Služieb,  ktoré  sú  uvedené  v
Cennĺku  pre  poskytovanle služieb  Pódnlku`(ďalej  len  „Cennĺk"),  platnómu  ku  dňu  podplsu tejto Zmluvy a  (ii) dodržiavať svoje  povlnnostl v súlade s touto
Zmluvou,  Cennĺkom,  Osobitnými  podme.nkami  pre  poskytovanie  zvoleného  programu  Služieb  (ďalej  len  „Osobitnó  podmienkyu),  ak  boli  prp.,z.volpn.ý

kämTplé' b-ós-kyt-ov-anie verejriých'siužieb (d'aiej ién „Všeobecné podmienky"), s -ktorými sa  mai Účastník
na inteTmetovoj štránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podnikulŕ#ťuT'ye:program Služieb vydané a Všeobecnýml

možnost' oboznámit' pred podplsom tejtd

2'    :%:;:!Íiá;äi!"iicsuľ;%iíff:k:oe#Í;n;!:ijíiĺin;!E;;ij3ivs;,;,!jíž:eu:p;:rdík:j;Íok;jji!i;p:iímo;j:!ap;í3ivi%;ĺíic:i:ijp!ou:;kft:k:ž#Íu;:ft;ľ;gí##Ítiieiic!ki;'e?Í:;;jo;#Íiäs;E:;:ii.íj:biiEiB!,;:!oÍ

ochranu údajov na EF zaslelanej na nĺm určenú e-mallovú adrosu pred prístupom tľetích osôb. Podnlk nezodpovedá za škody spÔsobené účastnĺkovi prĺstupom
neoprávnených osôb k údajom na EF vo formá-té PDF. Odpis EF v ll§tinnoj forme jo spoplatnený v zmysle Cennĺka.

3)        ZÚČTOVACIE OBDOBIE: "anie zúčtovacleho``obdobla je uvedené v taburke s názvom.Adresát -adresa zaslelanla pĺsomných llstĺn". Pripadnú zmenu wania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastnĺkoyi najmenej jeden mesiac voprod. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

4)         MIESTO  POSKyTOVAMA SLUŽIEB A CENA?-Miestom  poskytovania  služieb je  územie  slovenskoj  republiky podra  špec.rrikácie  obsiahnutej  vo všeobecných
podmienkach.CenazaposkytovanéSlužbyje::š!\:,rovenáCennĺkomprepríslušnýprogramSlužiebaktivovanýnazákladetejtoZmluvy.

5'     í.:zd:n:k:o".m:! |E::E:Fr%č:nšhj:si;ž:e#óon#in%n:ľs|Íoíoij:ĺ:!g`:e:#:Únäv3:,ľ;Í:#j:v:á%väoif3žs,,3*:: ,:,i?r:r:áae:j:ígch.ho :!u:3s:in!:::,,:(äiin:ig.h:áp#3;!ku?,`e:b:o::seá:f;:aľi:!

6,    !iĺi;::m:Ei!;in!;iiii:i;;:kíí';id:i;í!n;gtiei::;;:!#i!o;i;j!#ji;;:j:oS;äkií!jsií#e::#;!iií::Ímí,íi;:::uig!Í;,ik';:!!u;;íe;`:e;:ii;Í:3:6:o;:;;:k:e:Í:o:;;iď;:ii;íi::,u:!rn!::jji
á:*unť:a:az#Ť:vwaáž:nT:ádpoobsľ##j,áĹoP:*íäľánj3ajc:oĽroedoT::obťatp%j:#úťeÄ:ogmčam„:,%:Leybusp#:]g%,gýt:oToe=atčnrs{:šeTťE,::[aotTäňĽanťšoáá:eáňť,§Šektpoorg:
bola Služba poskytovaná na základe tejto Zmluw naposledy aktĺvne využitá, to znamená, Že bolo naposledy uskutočnenó volanie, odoslaná SMS"MS správa
alebo bol vykonaný dátový prenos z telefónneho Čĺsla  , Zmluvu je možné meniť niektorým zo spÔsobov uvedených v tejto Zmluve, Všeobecných  podmienkach
alobo Conníku.  Zmona  programu  Služiob  uvód5nóho v tabuľko č.  1  tejto Zmluvy jo možná  lon so  súhlasom  Podniku.  Podnik a  Účastnĺk sa dohodli  na  určení
dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmle`hbk!tak, že tioto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúc®j zmenu Zmluvy.

7)         SPRACÚVANIE   OSOBNÝCH   ÚDAJOV:   Podní`k+`sa  zaväzuje  spracúvať  osobné  údaje  výlučne   na   účely,  na  ktoré   boll  získane.  V  prípade  zmeny  účelu
spracovania    osobných    údajov    sl    na    túto    zmenu    vyžiada    osobltný    súhlas.    Viac    informáclí    o    používanĺ    osobných    údajov    možno    nájsť    na
www.telekom.sk/osobne-iidaje.

8)         DIGITALIZOVANÝ  PODPIS:  Podnik  ponúkol  účastníkovi  možnogť  podpĺsať túto  zmluvu  digitalizovaným  podpisom  prostrednĺctvom technického  zariadenia  v
Predajnom mleste Podnlku.

!:)cA:iľkčéahs:nžáÁ:tdo.:::ĽoáťsYny,ÄŽJl,tiek:áJ:.zpT,';:geuĹa#aesť|:,PžÍ:ob:,n:íef:Tz:vamp,:;pžsma,n#g#ŕkoov#.#odvpá:;?##ty:c3l;:trálľz:vma:':::n:%;,:u##3

i;o:biuE:,á;Í;áu:i|;giiooäioíť::í:oéRJp:r:r#:#íty:atJi;Íľ;;Ť:Íľľj:;iĺik:Ľn#;::;::#iú:?!ťj®:nv:it,::!n:ä;,:.ľää:a:!v%jťxs#'ki`ijio;ž|3:n;uĹri,::c8:á;i;:k;Sä:o:áa:í:aí;oTndäí#u;i::::;!§Í
Zmluvy, ani jej pĺsomná forma a takto podpĺsah,á Žmluva má silu orlglnálu.

Zárov®ň  Účastník  môže  pri  podplse  tejto  Zrfi|«úýy  pľostredníctvom  technlckého  zarladenla  využlť  možnosť  poslania  rovnopisu  Zmluvy  do  e-mallu  určeného
Účastníkom.

Ak Účastnĺk túto  možnosť využll  Podnlk odovzdá  Účastnĺkovi jeden  rovnopis Zmluvy pri jej  podplse  vo forme trvalého  nosiča  na  o-mail určený  Účastnĺkom  a

Jioi,:;dä:e:iíĺ:s:nie:!i!e;áĺíoidiiiä;i;o:S;:!;i!og!t;#i!:,ľgi:iw#!i;!áíseiÉii:oí:i?íÍv;!no;;tst;:,Íjing!yi:i:iíí'#!:ťg:ff#:d::dyoani!;1íjĺ;:ž%,iä;je:Joi;:näniF:::kií::ä:n%i

§#aAmkoú:::,np,:utžíľamt::#::cťk::ťuzžajhá::;:::Zď*šäľkmpvrreevžaľ:ĺ:opmondej,íouTeed:np%::soapťá#otnž:,Č#mvp,ťsdtRj::jmpHo:ubvený;:dspť„nn;a:Ľ#::y#::,:#mť
stranaml.

9)        VYHLÁSENIE ZASTUPCU  ÚČASTNÍKA: Vyhl'as.ujem,  že som oprávnený konať v mene a  na  účet účastnĺka  na  základe  pĺsomného splnomocnenia s úradne
overeným podpisom Účastnĺka alebo na základe`zákona alebo na základe rozhodnutia Štátn®ho orgánu.

Zoznam prenášaných čísiel:
1. 0917193563

Zoznam prenášaných čísiel:
2, 0917844453

27.05.2022
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Slovak Telekom, a.s. v za
Verešpejová. Zuzan
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Firma /  meno priezvisko zákazníka
Obec Rudňany


