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Dbchodný

Reklamovaná firma:

Prevádzka:

Sídlo:

Poštová  adresa:

Objednávatel':

Vaša  kontaktná  osoba:

...    Telefón / mobil /fax:

Web /  E-mail:

lčo / D,Č / ,ČDPH:

r.Tezentácia v kategórii

mmmm   ľ±ti±i±t=H=L==

'',ekiamovanefiľemné čiiinosti

Baiik profesional:      E]
1.

2.

3.

4.

5.

kultúra

Profesionálny registeľ s.ľ.o.

Obec Rudňany             _

053  23  Rudňany,  Rudň_any_23_4

053 23  Rudňany,  Rudňany 234

053  23  Rudňany,  RudŤany_234_ __

Obec Rudňany

Rastislav  Neuvirth

053/4499102,93_13/0907249701/0534_499_1Q_2_

www.rudnany.ocuskHnany@r_udia_n_y.:kĹOEec__@rud_nany.skista_[eita_@r_udn_an_y.ík

00 329 533/202071784_2/_

Dopinkovýbalikprofesional :          E

obecný úrad

služby  pre  ob_čapo_v

matričný úrad

obecná  knižnica

•enazaslužby.     _
`.`

SPLATNOSŤ FAKTÚRY:  27.12.2018

Celkom  k úhrade

oskytovateľreklamv

6.

7.

8.

9.

10.

Sídlo:  Michalská  9,  81101  Bratislava

Web: www.profesionalnyregister.sk

Zápis v OR Okr.súdu  Bratislava  1,  odd.Sro,Vl.č.:89103/B

história

košický samosprávny  kraj

okres:SpišskáN_ová_V_eE

región:  Spiš

súčasnosť obce

Cena  bez DPH

209'o  DPH

Kontaktná osoba: Zuzana Vachálková

Tel.  kontakt: 0948072275

Bratislava   13.12.  2018
1.

200,00     EUR

40,00     EUR

240,00     EUR



Vážený obcl`oďný  paľtneľ,

Na  základe    sa  uskutočnii  teleĺonický  ľozt`ovor,  počas  ktorého  došlo  k  uzatvorer`iu  zmluvy  o  poskytovani`  reklômy  pre  Vašu  spoločnosť.  TÝmto   Vám

predkladáme  pi'somné  potwdenie  ústnych  dojednaní  v  zmysie  ustanoveni'  zákonô  Z2/2004  Z.z.  o   e!ektronickom  obchode,  v  platnom  zneni`  (nzoEO.):

Zmluva o reklame

podl`a  ust.   §  269  ods.  2  zákona  č.  513/1991  Zb.,   Obchodriý  zákonnik,  v  platnom  zneni'  („obch.Z.")  medzi  po5kytovateľom  reklamy  Pĺofesionálny

reglster  s.r.o.(identlflkačné  údaje  uvedené  na  prve]  stĺane)  a  obchodným  p3r[nerom  (úclaje  o  obchodnom  p@rtnerovi  wedené  na  pi.vej  strany)  ďaiej  len

~zmlwné  strany-)

Predmet zmluv7
i)  závazok  poskytovateľa  rekiamy  nh.Lvti`vaľ  nhrhí`Íinómii  nadnari`vi  ľokiam  v  sútade  sa  zákonom  č.   i47/200i
Z.z.     oreklame    aozmene    adoplneni.    niektorých     zákonov,     vzne".    neskorších     predpisov     ("ZoR'')     vrozsahu
nasiedovného n83iika Pnoesk}naľ :
pľezentácia  ") wet"ej súanke htti)://www.proĺeslonahyregster.sk/  v pzsahu:

•        obchodné  meno  (názov),  sídk)/miesto  podnlk@n]a,  predmet činnosti  (ponuka  tovarov a  sJužieb);

•        kontaktné  úda]e  (kontakbiá  adresa,  zodpovedná  osoba,  emaii,  telefónne  čĺsk));

•        odkaz  nô  webovú  stľánku  zadávateľô,

•        lokalizácia  si'dla/miesta  podnikania/kontaktm]  adresy zadávateľa  na  mape;

1        uvedenie  sk)ganu  zadávatera  a  upútavacej  vety;

•        bezplatm  zmena  údajov zadavateľa  počas  platnosti  zmluvy;

2)  zavazok obchodného  Dartnera  72niatiľ mchMĺ*oľavi  .aí`u  za  službv  definované wššie

Cen@ ruvedené  na  m.vel  stnne v  €  1.  z toho  D"  vo vÝške  r  wedené  na  Drvei  strane v fl  za  12  meslacov

Zm]uvné dojednanla
poskytovater reklamy

-je opľavT`ený vy5tavíť zalohovu  hkturu  na cenu  odo dňa  pnjatia  objednávky  počas teleĺonického  rozhovoľu;
-  sa  zaväzu]e  po  úhľ@de zak}hovej  ĺaktúry  obchodným  partnerom  vystaviť a  zaslat' daňcwÝ doklad  o  úhľôde ceny;
-   sa   zavazu]e   poskytovať   rekJamu   v  súlade   s  platt`Ými   právnymi   píedpisml   Slovenske]   republiky   a  v   súlade   s

doiedna"aml  s  obchodným  partnerom  v dohcdnutom  rozsôhu  a  kv@lĺte;
-  nezodpovedá  za  pľavdivosť  a  úphosť  údajov  poskytn       ch  obcha]nÝm  partnerom  a  úda]e  Fx]skytnuté  otx;hodným

partneľom  nepreveruje.

c)txjNriny Partrler.

-]e  povinný  akúkoľvek  zmenu  úda]ov,  resp.  žH]dosť o  rozšírenk!  rozsahu  inft)rmácn' adresovať pi'somne  na  adresu  si.db

poskytovater@         reklamy         ak:bo         prostredni'ctvom         kontakmého         ĺomuúru          na         webovej         stľánke
http://w\m^Í.pĺofesionalnyreglster.sk/;
•  beľle  m  vedomie,  že  pre  účeh/  ochrany  osobných  údajov  budú  ieho  osobné  úda]e  (resp.  osoby  oprávnene]  konat'

v ]eho  mene,  ktorá  uskutočmb tek!Íonicky  rozhovoí  so  zástupcom  Poskytovateľa  rekLamy),  v  rozsahu  meno,  priezvisko,
telefómy  a  ema}kwy  kontakt  a  iiiaso\ý  záznam  spracúvôné  Poskytovôteľom  rekiamy  pre  účely  plnenia  te*o  zmiuvy  v
zmysle  čl.  6  ods.   1  pi`sm.  b)  GDPR  a  §  13  ods.  1  p(.sm.  b)  zakona  č.  18/2018  Z.z.  o  ochrane  osobných  údajov,  a  to  po
dobu  d`/anb  tefto  zmlu`o/.   ĎaÉk!  dôležti  LnforrrÉcie,  týkajúce  sa  sprôcúvanb  osobných   údaiov  sú  k  disFK)zi'cil  na
m!bowch stránkach  Poskvtovatera  rekiamv.

Za  i)riplatok:  .DoplnkovÝ l)alíkPro'eslollal`
•              Celoltátn®  umlestnenl®  (pro firmy.  k(or6  poskytuiú  svoio  služby na národnoi úrovni)

•              Kra|Sk6  umlestnon[e  (pre  fimyr  ktor6  vykcmávaiú  svo/u  činnosť  na  úromi  kraja  a  snažia  sa  zĺskať  výhodu

nad  konkurončnými  fimami)

Posk)ilnutie  prlplatkového  ballka  nie  ie  nárc)k!.vaiernou  služI)ou  a  ich  poskymutie  závis(  od  dodi\točnej  dohody  medzi

zmluvnými  stranami    Poskytovanie  prlplatkovóho  ballka    ie  mozné  uskulocnri   ibt]  počas  doby  poskylovi3nia  „ballka

Protesmsr

Trvani® zmluv7
1'               Í`a  dobu  určitu    12  mosiacov

-             v   prípade,  že   počas  zakladne)  doby  trvam   zmluvy  sa  zmluvné   strany  dohodnú   na   poskytnuti'  vedraiškh

služieb,   ktoľýcii   tľvanie   má   preslahnuť   dobu    i2   meshcov,    predÉu]e   sa   týrnto   trvank   zmluvy   o   dobu

poskytcrvanl@  vedľaJšl'ch  služleb,  pľlčom  cena  za  základný  balik  služieb  za  obdobk=  prevyšujúce  12  rneslacov  saurčípomemepodradížkyt"Ôniazmluvy

ZmlLr`iu  ie  mcižnó  ijkoričw  spÔsobmi.  k®n!  pmpokladä  Obcľ).Z.,  okrerri  výí}ovede.  V  pilpsde  odslúpenia  od  zmluw

rna)ú zrnluvnó sirsrľy nárok ria plrRrNe v zmvsle ieno Zmluw az do momentu Dlstnosti odstúDen®

Zmlwa   sa   spravu]e   obchodným   zakonnil<om.   Pri.slušným   súdom   na   ľiešenie   sporov   ]e   všeobecný   súd   SR.    Pi`somné   vyhotovenie   Zmluvy   si   Zmiuvné   str3ny

pľečftali,  obsahu  porozumeli,  je  prejavom  lch  slobodnej  a  vážnej  vôle,  nô  dôkaz  čoho  pĺlpájajú  svoJe  podplsy:

13.12.    2018 vmFTP!~NL.dňa /fl  / z_ ti;lJ


