k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ,

•

uzavretý podra zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších predpisov
t. č. 903623343, SIM karta č. 8942102180006351334
(dal ej l en Dodatok )
"

•

•

•

•

•

•

•

"

ST-C2 str.

PODNIK
Obchodné meno

Slovak Telekom, a.s.

Sídlo l adresa

Karadiičova 1O, 825 13 Bratislava

Z8pisany

Obchodny register Okresného súdu Bratislava

l, oddiel Sa, vtoika číslo 2081/B

lCO

35 763 469

Zastúpený

Brightpolnt Slovakia, s.r.o., so sídlom Logistlcký areál
Westpolnt 02, Lozorno, IČO: 35879157

(ďaleJ len

OIC

lc.; pre DPH

2020273893

Podnokj a

l Kód

predajcu:

l

SK2020273893

l Kód tlačiva:

01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

l

C0030

ÚČASTNÍK- PRÁ VNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l názov

Sl dio l miesto podnik a n ia

ParazHologlcký ústav SAV
Hlinkova 62013, 040 01 Koiice - Sever

Register, číslo zápisu podnikatera

lCO

OIC

00586951

IC pre DPH

o

PS

040 01

zastú peny
(ďalej len "Ucastnik")

AD RESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN
Obchodné meno

Ulica, súp. číslo

alebo názov

Parazitologický ústav SAV
Obec

Hlinkova 62013

Košice - Sever

SPÔSOB FAKTURÁCIE:
Poskytovanie elektronickej formy faktúry (dalej len "EP) na Internetovej stránke Podniku
Zasielanie na emailovú adresu

no
Notifikačné člslo

Nie

TABUĽKAČ 1
Program služieb:
Typ MT/Dátové zariadenie

Maximätna kúpna cena za MT!Dátové zariadenie

Podnikala! 800 NEW
Samaung 19100 Gataxy S ll
1H,OO€

Doba viazanosti:

24 m..iacov

Zmluvná pokuta:

883,88(

Pôvodn)' program "ufieb:
V)irobné číslo (IMEIIEUI)

400(800) VIac

Minimálny program Služieb:

PODNIKATEL 800 NEW

35tn8041070861

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
.1 Dátov6 aluiby

.l Volné minúty

Akcia: Nazáujem
Služba: N-ený Internet v mobile

Biznis balík: Nekonečno nonstop

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných služieb uzatvorenú vo vztahu k !.č/SIM karte s číslom uvedením v záhlaví tohto Dodatku meni a upravuje v rozsahu
a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len .Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
1.

Predmetom tohto Dodatku je:

a)

zmena pôvodného pr09ramu služieb Účastníka na pr09ram služieb uvedený v taburke č. 1 tohto Dodatku a/alebo poskytovanie pr09ramu služieb uvedeného v taburke č. 1 tohto Dodatku Účastníkovi,
a to vo vzfahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať (ďalej len "SIM karta");

b)

záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zlavneného mobilného telefónu, ktorf je bližšie špecifikovaný v taburke č. 1 (ďalej len "Mr). Účastník berie na vedomie, že MT je v čase jeho predaja
Účastníkovi zakódovaný len na použitie so SIM kartou Podniku a že bude odkódovaný na základe písomnej žiadosti Účastníka po uplynutí doby viazanosti podra tohto Dodatku a po uhradení poplatku
podra platného Cenníka Podniku. Účastník svojim podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného MT;

c)

súhlas Účastníka s poskytovaním EF podra Všeobecných podmienok a Cenníka a zároveň súhlas s poskytovaním EF prostredníctvom internetu sprístupnením internetovej stránke Podniku , pričom
Účastník berie na vedomie, že na jeho žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na Účastníkom určenú e-mailovú adresu. V prípade poskytovania EF nebude Účastníkovi zo strany Podniku zasielaná
písomne vyhotovené faktúra.

d)

záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu Služieb Podniku podra zvoleného pr09ramu Služieb a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len .Všeobecné podmienky"), platným Cenníkom Služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. (ďalej len .Cenník") a týmto Dodatkom; a záväzok Účastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických
zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku k Zmluve (ďalej len .Administratívny poplatok"), pričom Administratívny poplatok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za
Služby vystavenej Podnikom a doručenej Účastníkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastník s Podnikom nedohodne inak; Účastník nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny
poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje príslušný aktivačný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných pr09ramov, kedy
sa účtuje poplatok za prechod v súlade s Cenníkom; Účastník berie na vedomie, že v prípade ak si týmto Dodatkom uzavretým po 01.09.2009 aktivoval alebo pokračuje vo využívaní niektorého z
pr09ramov Služieb Podníkater (i) bude mu príslušný pr09ram Služieb Podnikater odo dňa účinnosti tohto Dodatku poskytovaný za podmienok a za cenu podra Cenníka platného pre nové pr09ramy
Podnikater od 02.09.2009 (pr09ram Služieb Podnikater je považovaný za tzv. pr09ram Služieb Podnikater aktivovaný od 2.9.2009), (ii) k novým prQ9ramom Podnikater aktivovaným od 2.9.2009 nie je
možné okrem iného súčasne aktivovať a využívať balíčky Oddychové minúty alebo Viac MMS z doplnkových Ballčkov Viac a ani doplnkové služby web"n"walk Suň alebo web"n"walk Suň & Mail a v
prípade, ak Účastník niektonú z týchto doplnkových služieb využíva, bude mu odo dňa účinnosti tohto Dodatku automaticky deaktivovaná;

2.

Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v taburke č. 1 tohto Dodatku (dalej len .doba viazanosti") nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopustí takého konania a ani
neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Účastníka; za žiadosť
o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pritom považuje najmä výpoveď Zmluvy zo strany Účastníka, žiadosť o jej vypojenie v prípade straty alebo krádeže SIM karty, ako aj odstúpenie Účastníka od
Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie povinností na strane Podniku. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzfahu k SIM karte
uvedenej v záhlavl tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného prQ9ramu Služieb na pr09ram Služieb iTariff, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného pr09ramu Služieb iTariff a
za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ii) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzfahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného pr09ramu
Služieb na pr09ram Služieb Podra seba, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného pr09ramu Služieb Podra seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom.Podnik a Účastník sa
dohodli, že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podra tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastníka o prenesenie telefónneho čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti
Slovak Telekom, a. s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S ohradom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohradom
na záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zlavneného MT podra bodu 1 písm. b) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zravu z kúpnej ceny MT, sa Podnik a Účastník dohodli, že po dobu
viazanosti uvedenú v taburke č. 1 tohto Dodatku Účastník nepožiada o prenesenie čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s .. Účastník zároveň berie na vedomie a
súhlasi s tým, že v prípade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je v súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v taburke č. 1 tohto Dodatku.

3.

Účastník berie na vedomie, že Podnikom poskytnutá výška zravy z kúpnej ceny MT je odlišná v závislosti od zvoleného pr09ramu Služieb. Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v taburke
č. 1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu pr09ramu služieb na pr09ram služieb s nižším mesačným poplatkom, ako má minimálny pr09ram služieb uvedený v taburke č. 1 tohto Dodatku.

4.

V prípade porušenia záväzku Účastníka uvedeného v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku, v dôsledku čoho dôjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, je Účastník povinný uhradiť
Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v taburke č.1.V prípade žiadosti Účastníka o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta podra predchádzajúcej vety splatná
okamihom doručenia žiadosti o vypojenie SIM karty z prevádzky Podniku.

5.

Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami, pričom zmena pôvodného pr09ramu Služieb podra bodu 1 písm. a) tohto Dodatku ako aj aktivácia služieb v zmysle
bodu 1 tohto Dodatku bude vykonaná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni uzavretia tohto Dodatku. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v
bode 2 tohto Dodatku, ktorá sa v prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastníka alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť
Účastníkovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia alebo
obmedzenia poskytovania Služieb Podniku. V prípade, ak Účastnlk uzavrel tento Dodatok pri jeho doručeni kuriérom, je pre účely posudzovania začiatku Doby viazanosti uvedenej v bode 2 tohto
Dodatku rozhodujúci okamih aktivácie služieb v zmysle bodu 1 tohto Dodatku alebo zmeny pôvodného prorgamu služieb podra bodu 1 plsm. a) tohto Dodatku.

6.

V prípade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpečiť predaj zlavneného mobilného telefónu špecifikovaného v tomto Dodatku a k predaju tohto mobilného telefónu došlo na diarku
s doručovaním prostredníctvom kuriéra (ďalej len "kúpna zmluva uzavretá na diarku"), je Účastník, ktorý je fyzickou osobou a ktorf tovar neobstaral na účely výkonu svojho zamestnania, podnikania
alebo povolania, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diarku do siedmich pracovných dni od doručenia mobilného telefónu kuriérom a to doručením písomného prevaju vôle Účastníka
odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diarku na príslušnom fonnulárl Podniku spolu s vrátením mobilného telefónu v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie
a v pôvodnom balenl na predajnom mieste Podniku (t.j. nla v priestoroch jeho zna�kových alebo autorizovaných obchodných zástupcov, resp. Iných oprávnených subjektov). Účastník
berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diarku podla predchádzajúcej vety súčasne so zánikom kúpnej zmluvy zaniká v súlade s ustanovením § 52a Občianskeho
zákonníka v platnom zneni ku dňu účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy aj samotná Zmluva a Podnik nebude ďalej vo vzfahu k SIM karte poskytovať služby na základe Zmluvy z dôvodu jej zániku
zo zákona ako závislej zmluvy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá Účastník, ktorý je fyzickou osobou-podnikater, ktorý tovar obstaral za účelom výkonu svojho povolania alebo podnikania a
ani Účastník- právnická osoba. Fyzická osoba-podnikater svojím podpisom prehlasuje, že pri uzavretí tohto Dodatku a kúpnej zmluvy na zlavnený mobilný telefón koná pre účely svoje podnikatelskej
činnosti a služby a tovary podra tohto Dodatku obstaráva pre účely výkonu svojho podnikania alebo povolania.

Slovak Telekom dôverné
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7.

8.

. . . . . . ��� . .
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkorvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pridanej hodno pkluálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.
Tento Dodatok tvori neoddel�ernú s

.Jr
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osť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

/11883800, SIM

karta č.

8942102480003835705

•

j len "Zmluva") medzi

•

•

•

•

. q�.

•

ST -C 1str.

Slovak Telekom, a.s.

Karadži ova 1O, 825 13 Bratislava
SK2020273893

l

pre DPH

Dl

l

pre DPH

PÔVODNÉ NASTAVENIE SLUŽIEB

AKTUÁLNE NASTAVENIE SLUŽIEB
Papierová faktúra

Kód predajcu:

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Parazitologický úsl.lv SAV

Hlinkova 62013, 040 01 Koilce - Sever

00586951
stm k")

Branislav Pefko
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Slovak Teleko"' a.s.
v zastúpení

Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sídlom Logístický
areál Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35879157
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las so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely
•

•

iadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy

•

•

•

•

•

•

. č. 911352448, SIM karta č. 8942102480003835663
ST -C 1 str.

PODNIK
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka č islo 20811B

Dl

35 763 469

Brlghtpolnt Slovakia, s.r.o., so sldlom
Westpolnt 02, Lozorno, IČO: 35879157

Logistlcký areál

2020273893

l

Kód predajcu:

01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

pre DPH

SK2020273893

{ďalej len "Podni ) a

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l názov
Sídlo l miesto podnikania
číslo
zápisu
Register,
podnikatela
l o
Zastúpený
Dátum narodenia:
{ďalej en "Učastnik")

j

Parazitologický ústav SAV
Hlin kova 62013, 040 01 Košice - Sever

l

00586951

pre DPH

o

Branislav P etko
LJMuž

•

UDELENIE SÚHLASU:
Ja, Účastník, týmto súhlaslm, aby spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava {ďalej len .spoločnosť Slovak Telekom")
{i)
_, ÁNO
LJ NIE používala moje údaje na marketingové účely {napr. na vypracovanie marketingových ponúk spoločnosti Slovak Telekom alebo iných osôb). Tento súhlas sa vzťahuje na údaje
získané zo všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom v zmysle všeobecných podmienok vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnúlé službu/y {článok
,Spracúvanie na marketingové účely") tzn. aj na údaje, ktoré o Účastníkovi spoločnosť Slovak Telekom ziska zo zmlúv, ktoré budú uzavreté až v budúcnosti, ako aj zo zmlúv uzavretých v minulosti
a zahŕňa identifikačné, kontaktné, prevádzkové a iné údaje, ktoré spoločnosť Slovak Telekom ziska v súvislosti s poskytovaním služieb {napr. doba trvania zmlúv, druh programu služieb, aktivované
služby, objem prevádzky, mnou volané telefónne čisla), s výnimkou môjho rodného čísla, čísla identifikačného dokladu alebo iného dokladu totožnosti,
príslušnosti a výške mojich neuhradených
záväzkov. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaj o dátume môjho narodenia a na údaj o mojom pohlaví {muž/žena) uvedené vyššie v taburke; Slovak Telekom mOže na základe poskytnutého dátumu
narodenia spracúvať na marketingové účely aj údaj o mojom veku. Zároveň súhlasím, aby ma spoločnosť Slovak Telekom kontaktovala pre účely priameho marketingu produktov a služieb spoločnosti
Slovak Telekom a iných osôb najmä prostredníctvom volania, automatických volacích systémov, zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a MMS. Súhlas podra tohto bodu trvá do uplynutia 1 roka
po zániku všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom.
{ii) LJANO
_, NIE poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode {i) spoločnosti Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o., PosAm, spol. s r.o., a ďalším dcérskym spoločnostiam spoločnosti Slovak
Telekom. Tieto osoby môžu používať poskytnuté údaje na marketingové účely uvedené v bode {i) {tzn. aj na vypracovanie marketingových ponúk a kontaktovanie volaním alebo elektronickou poštou),
a to po dobu 1 roka po
, čo im budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia údajov sú uvedené aj vo všeobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnú/é službu/y
{článok Poskytovanie údajov)
Spoločnosť Slovak Telekom môže používať moje údaje na marketingové účely za podmienok uvedených vo všeobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre príslušnú/é službu/y, v
príslušných právnych predpisoch a v súlade s mojimi súhlasmi, ak sú podmienkou spracúvania. Beriem na vedomie, že poskytnutie údajov a súhlasov podra bodov {i) a/alebo {ii) vyššie na ich spracúvanie
na marketingové
je dobrovolné. Tieto súhlasy môžem kedykolvek odvolať prejavom vôle doručeným spoločnosti Slovak Telekom.
Beriem na vedomie, že mO.žem spoločnosť Slovak Telekom požiadať o infonmáciu, ako sa moje údaje používajú. Detailné vymedzenie práv obsahuje §20 zákona o ochrane osobných údajov a sú bližšie
špecifikované aj vo všeobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre príslušnú/á službu/y{článok Poučenie o právach dotknutej osoby).

štátnej

tom

účely

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA ÚDAJOV:
1) Žiadam o vyčlenenie z databázy pre zasielanie reklamných lnfonnáclí cez ..):

LJSMS
LJ Telemarketing {volania)

LJMMS
LJListy, letáky zasielané poštou

LJe-mail
LJ Ponuky vo faktúre

LJ Obsahové SMS - Služby mobilnej zábavy

2) Žiadam ..):

LJaby mi spoločnosť Slovak Telekom nezasielala reklamné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a služieb tretieh strán
Vyhlasujem, že vyššie uvedené súhlasy zodpovedajú mojej slobodnej a vážnej vôli.

foti;O/-l('f

V ..................................... .

,
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na základe poskytnutého údaju o dátume narodenia môže byť spracúvaný aj vek Účastníka
označením príslušného políčka Účastník vyjadruje, že si neželá byť kontaktovaný daným kanálom alebo s danými ponukami
...) doplni sa obchodné meno/názov, meno a priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka podpisujúceho
•

••

j
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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podra zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších predpisov
(ďalej len "Zmluva") medzi

•

•

•

•

•

•

•

•

ST-C2str.
Evidenčné čislo zmluvy .....

PODNIK
Obchodné meno
Sídlo l adresa
Zapísaný
I O
Zastúpený

(dalej· len "Podnik") a

Slovak Te.. kom, a.s.

K aradžleova1 O, 825 13 Bratt.lava
Obchodný register OkrHného súdu Bratt.lava

OIC

35 763 489

l, oddiel Sa, vložka eislo 2081/B
2020273893

Brlghtpolnt Slovakia,s.r.o.,so sídlom Loglatický areál
Westpolnt 02,Lozorno,lť:O: 35879157

l Kód

predajcu:

l

IC_preOPH

SK2020273893

l Kód

01 .K E.CEBE. CERVENAK.PAVOL

l

flatlva:

C0020

ÚČASTNÍK- PRÁ VNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l názov
Sídlo l miesto podnikania
Register, eislo zápisu podnikatela

IO
Zastúpený

(ďalej·�en ·u�stmk"

Parazitologický ús1av SAV
Hllnkova 62013,040 01 Koiice - Sever

OIC

00586951

Branislav Pet'ko

IC pre DPH

o

PS

04001

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN
Obchodn6 meno atebo názov

Ulica, Slip. číslo

Parazitologický úatav SAV
Hlinkova 62013

Obec

Koilco - Seve r

SPÔSOB FAKTURÁCIE:
Poskytovanie elektronickej formy faktúry (dalej len "EFj na Internetovej stránke Podniku

Zasielanie na emailovú adresu

Notifikačné číslo

Nie

no

SIM KARTA
Telefónne číslo

SIM karta č.
Zúčtovacie obdobie je
jednomesačné
Program služieb

911350970

Dátum aktivácie

15. februára2012

Verejná telefónna služba

GSM/UMTS

8942102480003835119
Od: 8. dňa mHiaca vrátane

Do: 7. dňa mesiaca vrátane

Podnlkatel150 NEW

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
.'CUP

.t Povolenie medzlnirodných hovorov

.' CLIR

.'vorné minúty
Biznis

balík: A1andardn6 minúty

.' Ditové služby
Akcia: Nedujem
Služba: Internet v mobile100

./ Jazyk účtu
Jazyk: SJ

)
O Žiadam o ZVEREJNENIE údajov v zozname účastnikov a informačnej službe2

./Žiadam o NEZVEREJNE NIE údajov v zozname účastníkov a informačnej službe2)
ozn.:

o molnosti zverejňovania údajov v zozname účastnikov a lnfonnafnej sluibe:
Účastnlk verejnej t*fónnej slulby má právo zaplsaf sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprfstupnenie svojich údajov poskytovatef'om informačných služieb o tefefónnych čislach alebo telefónnych zoznamov, a to v ro zsahu:
lelelóme číslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy a udaje o Účastníkovi v rozsahu: i) meno, priezvisl<o a adresa trvalého pobytu v pripade fyzickej osoby- nepodnlkatefa, li) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby
- podnikatela, 111) obchodné meno alebo názov a sldlo v prípade právnickej osoby. V prlpade osobitnej dohody s Podnikom môžu byt zverejnené aj dal!lie údaje určené Účastníkom, ak Sli relevantné na účely telefónneho zoznamu.
V prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasi s podmienkami zverejnenia uvedenými v prísluinej časti VAeobecných podmienok, upravujúcej podmienky zverejOOvania údajov účastníkov v
telefónnom zozname a informačných službách.

2) lnformácLI

MOBILNÝ TELEFÓN
l Typ mobilného telefónu:

l Samsung Xcover271 82710

l Výrobné číslo (lMEl):

l359378041176733

VYHLÁSENIE úť:ASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil so V§eobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku (dalej aj len
"V§eobecné podmienky"), s osobitnými podmienkami služieb, ak ich Podnik vydal pre služby, ktoré požadujem aktivovať (dalej len .osobitné podmienky") a Cenníkom , ktoré sa ako neoddelnerné súčasti tejto
Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie V§eobecných podmienok, osobitných podmienok, Cennika a vy§§ie §pecifikovanej SIM karty (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve
§pecifikované služby Podniku (dalej aj len .Služby"), (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť v§etl<y povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, V§eobecných podmienok a osobitných podmienok, najmä
riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb, (iv) ak som ako Účastník pre§iel z užívania služby Easy na užívanie postpaidových služieb Podniku s ponechaním si SIM karty a telefónneho čisla,
disponujem SIM kartou s prideleným telefónným čislom tak ako je bližšie §pecifikovaná v tabulke podra tejto Zmluvy, ktorá mi bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy.
Súhlaslm s poskytovaním Elektronickej formy faktúry (dalej len EF) podra V§eobecných podmienok a Cennika a zároveň a súhlasim s poskytovanim EF prostrednlctvom internetu sprlstupnenim na internetovej stránke
Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú adresu, a že v prípade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra.
MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovensl<ej republiky podra §pecifikácie obsiahnutej vo Vleobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená
Cenníkom. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spOsobov uvedených v tejto Zmluve,
V§eobecných podmienkach alebo Cenniku.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ru§! platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytovani služieb- Služba Internet Nonstop uzavretej vo vzťahu k vyUie špecifikovanej
SIM karte medzi zmluvnými stranami dňa
Ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využival Služby Podniku prostrednictvom vyš§ie §pecifikovanej SIM karty na základe pOvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, zmluvné strany sa týmto zároveň

dohodli, že pôvodná zmluva o poskytovani verejných služieb (v zneni v§etkých jej dodatkov, zmien a doplneni uzatvorených či už v písomnej forme alebo inak) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Zánikom
pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb však nezanikajú nároky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ktoré zostávajú zachované aj po jej zániku (najmä právo
Podniku na úhradu Služieb poskytnutých Účastníkovi na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ako aj právo Účastníka reklamovať správnosť úhrady alebo kvalnu poskytovaných Služieb na
základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb za podmienok uvedených v Zákone a Vleobecných podmienkach).
V pripade, ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostrednlctvom vytäie §pecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ktorá v zmysle prislu§ných
právnych predpisov zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych sl<utočnosti (vrátane skutočnosti uvedených v tejto Zmluve), Účastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že Podnik môže po
uzavreli tejto Zmluvy odovzdať Účastnlkovi do užívania rovnakú SIM kartu vyššie §pecifikovanú spolu s rovnakým prideleným telefónnym čislom, ktoré Účastnlk užival na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani
verejných služieb.
V pripade, ak k uzavretiu tejto Zmluvy do§lo v zmysle zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebitera pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (i) formou podomového predaja alebo (ii) na diall<U na základe
telefonickej objednávky Účastníka, s doručovanim prostredníctvom kuriéra, a teda bez súčasnej prítomnosti Podniku a Účastníka, je Účastník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý si Služby podra tejto Zmluvy neobjednal
pre účely výkonu svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dni od jej uzavretia a to ( i) v p rlpacle, ak Účastník súčasne využil ponu k u Podniku
na kúpu zlavneného mobilného telefónu, je povinný tak urobiť výlučne osobne na predajnom mieste Podniku a na prislu§nom tlačive Podniku spolu s vrátenim kompletného a nepo§kodeného mobilného telefónu v
originálnom baleni v súlade s podmienkami uvedenými v Dodatku k Zmluve a spolu so SIM kartou, a (ii) v pripade, ak Účastnlk nevyužil ponuku Podniku na kúpu zlavneného mobilného telefónu, je oprávnený
od tejto Zmluvy odstúpiť osobne na ktoromkofvek predajnom mieste alebo doručením písomného prejavu vôle Účastníka odstúpiť od tejto Zmluvy na adresu spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 1O, 825
13 Bratislava, spolu so SIM kartou. V prlpade, ak Účastník využije právo odstúpiť od tejto Zmluvy alebo kúpy zravneného mobilného telefónu, ak sa má uplatniť a v súvislosti s touto Zmluvou pre§iel z užívania
služieb Easy na mesačný program služieb podra tejto Zmluvy, Podnik bude Účastníkovi dalej vo vzťahu k SIM karte poskytovať pOvodný program služieb, ktorý využíval na základe pôvodnej Zmluvy.Odstúpenie
od tejto Zmluvy musí mať pisomnú formu.
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k Zmluve o poskytovani verejných služieb ,

•

•

uzavretý podla zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskOfŠich predpisov
l. č. 911883800, SIM karta č. 8942102480003835705

•

•

•

•

•

•

(dalej len "Dodatok")
ST-C2atr.

PODNIK
Obchodné meno

SJovak Telekom, a.a.

Sídlo l adresa

Karadžičova10, 826 13 Bratialava

Zaplsaný

Obchodný register Okresn6ho súdu Bratislava

IO

36 783 469

Zastúpený

(dalej en "PoomK") a

OIC

l, oddiel Sa, vlo1ka

člolo2081/B
2020273893

Brightpolnt Slovakia, s.r.o.,so sldlom Logistlc:ký ardl
W.Stpolnt 02 , Lozorno, IČO:36879167

l Kód predajcu:

�pre DPH

SK2020273893

01.K E.CEBE.CERVENAK .PAVOL

l

l Kód

l

llačiva:

C0030

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l názov
Sídto l miesto podnikania

Parazitologický ústav SAV
Hlinkovo62013, 04001 Koalce - Saver

Register, číslo zépisu podnikatefa

l CO

00686951

Zas!Upený

IC

OIC

o

pre DPH

Branislav Pet'ko

(dalej en ·ueastnok")

TABUĽKAČ 1
Program služieb:
Typ MT/Dátové zariadenie
Maximálna kúpna cena za MT/Dátové zariadenie
Doba viazanosti:

Zmluvná pokuta:

PodnlkaU1150 NEW
Samsung Xcover 271 82710

0,02€

Aktivačný poplatok:
Výrobné číslo (IMEIIEUI)

359378041597748

1,00€
24meslacov

PODNIKATEL 90 NEW

Minimálny program Služieb:

414 ,92€

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných služieb uzatvorenú vo vzťahu k l. č/SIM karte s číslom uvedením v záhlaví tohto Dodatku meni a upravuje v rozsahu
a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len .Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
1.

Predmetom tohto Dodatku je:

a)

aktivácia programu Služieb uvedeného v tabulke č. 1 tohto Dodatku, a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať
(dalej len "SIM karta") s tým, že Účastník je povinný zaplatif aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v tabulke č. 1 tohto Dodatku;

b)

záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zlavneného mobilného telefónu špecifikovaného v tabulke č. 1 určeného na použlvanie v sieti GSM "GSM/UMTS (ďalej len "MT') za maximálnu
kúpnu cenu špecifikovanú v tabulke č. 1. Účastník berie na vedomie, že MT je zakódovaný len na použitie so SIM kartou Podniku a že bude odkódovaný na základe písomnej žiadosti Účastníka po
uplynutí doby viazanosti podla tohto Dodatku a po uhradení poplatku podla Cenníka servisných prác Podniku. Podnik sa zaväzuje donučif MT Účastníkovi najneskôr do 45 dni odo dlla podpisu tohto
Dodatku (ďalej len .Lehota na dodanie"). Dodanie MT Podnik zabezpeči prostredníctvom kuriérskej služby. Podnik informuje Účastníka o dostupnosti MT prostredníctvom notifikačnej SMS. Následne
Podnik telefonicky prostnadnictvom kuriérskej služby kontaktuje Účastníka za účelom dohody o konkrétnom čase a ostatných podrobnostiach dodania MT. Pre včasné dodanie MT sa vyžaduje zo strany
Účastníka poskytnutie Wetkej potrebnej súčinnosti (najmä dostupnosť formou telefonického kontaktu, udanie správnych a zrozum�elných údajov o adrese a mieste dodania, včasné oznámenie zmeny
udaných údajov a pod.). Dodanie potvrdzuje Účastník podpisom Protokolu o prevzati MT. Márnym uplynutím Lehoty na dodanie záväzok Podniku donučif Účastníkovi MT zaniká. Zmluvné strany sa
dohodli, že v prípade márneho uplynutia Lehoty na dodanie, vzniká Účastníkovi právo požiadať Podnik o zmenu programu Služieb na akýkolvek mesačný program hlasových Služieb podra aktuálneho
Cenníka programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a Podnik bude povinný žiadosť akceptovať a uzatvoriť s Účastníkom nový dodatok k
Zmluve, ktorý nahradi tento Dodatok, a to pred uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku bez toho aby si Podnik uplatnil nárok na akékorvek sankcie za porušenie záväzku viazanosti
dohodnutého v tomto Dodatku, a to spôsobom stanoveným vo Všeobecných podmienkach poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostrednlctvom verejnej mobilnej telefónnej
siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Právo Účastníka požiadať o zmenu programu služieb podla predchádzajúcej vety zaniká najneskôr uplynutím 45 dni odo dňa mámeho uplynutia Lehoty na
dodanie (ďalej len .Lehota na požiadanie o zmenu"). V prípade márneho uplynutia Lehoty na požiadanie o zmenu bude posledný deň Lehoty na požiadanie o zmenu považovaný za posledný deň
doby viazanosti ipecifikovanej v bode 2 tohto Dodatku, aj napriek tomu, že doba viazanosti v stanovej dlžke odo dlla podpísania tohto Dodatku ešte neuplynula. Právo Účastníka požiadať o zmenu
programu služieb zaniká v prípade ak pred uplynutím Lehoty na požiadanie o zmenu dôjde k prevzatiu MT alebo k uzatvoreniu akejkorvek písomnej dohody o zmene Zmluvy. Právo Účastníka požiadať
o zmenu programu služieb nevznikne v prípade ak Účastník neprevezme MT alebo nezaplatí kúpnu cenu za MT napriek tomu, že bude MT doručený Podnikom v Lehote na dodanie.

c)

záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu Služieb Podniku podra zvoleného programu Služieb a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len .Všeobecné podmienky"), platným Cenníkom Služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. (ďalej len .Cenník") a týmto Dodatkom; a záväzok Účastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických
zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku k Zmluve (ďalej len .Administratívny poplatok"), pričom Administratívny poplatok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za
Služby vystavenej Podnikom a doručenej Účastníkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastník s Podnikom nedohodne inak; Účastník nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny
poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje príslušný aktivačný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy
sa účtuje poplatok za prechod v súlade s Cennlkom; Účastník berie na vedomie, že v prípade ak si týmto Dodatkom uzavretým po 01.09.2009 aktivoval alebo pokračuje vo využívani niektorého z
programov Služieb Podnikatel (i) bude mu príslušný program Služieb Podnikater odo dňa účinnosti tohto Dodatku poskytovaný za podmienok a za cenu podla Cenníka platného pre nové programy
Podnikatel od 02.09.2009 (program Služieb Podnikatel je považovaný za tzv. program Služieb Podnikatel aktivovaný od 2.9.2009), (ii) k novým programom Podnikatel aktivovaným od 2.9.2009 nie je
možné okrem iného súčasne aktivovať a využívať baličky Oddychové minúty alebo Viac MMS z doplnkových Balíčkov Viac a ani doplnkové služby web"n'walk Surf alebo web'n'walk Surf & Mail a v
prípade, ak Účastník niektonú z týchto doplnkových služieb využíva, bude mu odo dňa účinnosti tohto Dodatku automaticky deaktivovaná;

2.

Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabulke č. 1 tohto Dodatku (ďalej len .doba viazanosti") nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopustí takého konania a ani
neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Účastníka; za žiadosť
o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pritom považuje najmä výpoved Zmluvy zo strany Účastníka, žiadosť o jej vypojenie v prípade straty alebo krádeže SIM karty, ako aj odstúpenie Účastníka od
Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie povinnosti na strane Podniku. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasi s tým, že (i) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte
uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služieb na program Služieb iTariff, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb iTariff a
za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ii) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu
Služieb na program Služieb Podla seba, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb Podla seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom. Podnik a Účastník sa
dohodli, že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podla tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastníka o prenesenie telefónneho čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti
Slovak Telekom, a. s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S ohladom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohladom
na záväzok Podniku zabezpečiť Účastnlkovi predaj zravneného MT podla bodu tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zravu z kúpnej ceny MT, sa Podnik a Účastník dohodli, že po dobu viazanosti
uvedenú v tabulke č. 1 tohto Dodatku Účastník nepožiada o prenesenie čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasi s
tým, že v prípade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je v súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabulke č. 1 tohto Dodatku.

3.

Účastník berie na vedomie, že Podnikom poskytnutá výška zlavy z kúpnej ceny MT je odlišná v závislosti od zvoleného programu Služieb. Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabulke
č. 1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nižším mesačným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v tabulke č. 1 tohto Dodatku.

4.

V prípade porušenia záväzku Účastníka uvedeného v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku, v dôsledku čoho dôjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, je Účastník povinný uhradiť
Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabulke č.1.V prípade žiadosti Účastníka o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta podla predchádzajúcej vety splatná
okamihom doručenia žiadosti o vypojenie SIM karty z prevádzky Podniku.

5.

Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami, pričom zmena pôvodného programu Služieb podla bodu tohto Dodatku ako aj aktivácia služieb v zmysle bodu 1 tohto
Dodatku bude vykonaná najneskôr do troch pracovných dni nasledujúcich po dni uzavretia tohto Dodatku. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2 tohto
Dodatku, ktorá sa v prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastníka alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedzif Účastníkovi
poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia alebo obmedzenia
poskytovania Služieb Podniku. V prípade, ak Účastník uzavrel tento Dodatok pri jeho doručeni kuriérom, je pre účely posudzovania začiatku Doby viazanosti uvedenej v bode 2 tohto Dodatku rozhodujúci
okamih aktivácie služieb v zmysle bodu 1 tohto Dodatku alebo zmeny pôvodného prorgamu služieb podla bodu tohto Dodatku.

6.

V prípade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpečit' predaj zlavneného mobilného telefónu špecifikovaného v tomto Dodatku a k predaju tohto mobilného telefónu došlo na dialku
s doručovaním prostredníctvom kuriéra (ďalej len "kúpna zmluva uzavretá na dialku"), je Účastník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý tovar neobstaral na účely výkonu svojho zamestnania, podnikania
alebo povolania, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na dialku do siedmich pracovných dni od doručenia mobilného telefónu kuriérom a to doručením písomného prevaju vOle Účastnlka
odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na dialku na prísluinom formulári Podniku spolu s vrátením mobilného telefónu v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie
a v pôvodnom balení na predajnom mieste Podniku (t.j. nie v priestoroch jeho značkových alebo au1orizovaných obchodných zástupcov, resp. iných oprávnených subjek1ov). Účastník
berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na dialku podra predchádzajúcej vety súčasne so zánikom kúpnej zmluvy zaniká v súlade s ustanovením § 52a Občianskeho
zákonníka v platnom zneni ku dňu účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy aj samotná Zmluva a Podnik nebude ďalej vo vzťahu k SIM karte poskytovať služby na základe Zmluvy z dôvodu jej zániku
zo zákona ako závislej zmluvy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá Účastník, ktorý je fyzickou osobou-podnikatel, ktorý tovar obstaral za účelom výkonu svojho povolania alebo podnikania a
ani Účastník - právnická osoba. Fyzická osoba-podnikatel svojim podpisom prehlasuje, že pri uzavreli tohto Dodatku a kúpnej zmluvy na zlavnený mobilný telefón koná pre účely svoje podnikatelskej
činnosti a služby a tovary podla tohto Dodatku obstaráva pre účely výkonu svojho podnikania alebo povolania.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkorvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

•
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8.

Tento Dodatok tvori neoddeliter
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Parazitologický ústav SAV
v zastúpení
Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sídlom Logistický
areál Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35879157

PARAZ ITCEf..;��&fiáK'í ÚSTAV
S l ovenská akadémia vied
Hliiikova 3 040 01 l<ošice
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úhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely
Žiadost' o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy

•

•

•

•

•

•

•

•

t. č. 903623343, SIM karta č. 8942102180006351334
ST -C 1 str.

PODNIK
Obchodné meno
Sídlo l adresa
Zapísaný
IO
Zastúpený
{dalej len "P

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 1O, 825 13 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 20811B

Dl

35 763 469

Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sídlom
Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35879157

Logistický

areál

2020273893

l

Kód predajcu:

01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

preDPH

SK2020273893

nik") a

ÚČAS TNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ

Obchodné meno l názov
Sldio l miesto podnikania
Register.
číslo
zápisu
podnikatera
IO
Zastúpený
Dátum narodenia: •)
{ďalej len "Učastnik")

Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 62013, 040 01 Košice -Sever

00586951

i

preDPH

o

OMut

UDELENIE SÚHLASU:
Ja, Účastník, týmto súhlasím, aby spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava {ďalej len .spoločnosť Slovak Telekom")
{i)
.' ÁNO
O NIE používala moje údaje na marketingové účely {napr. na vypracovanie marketingových ponúk spoločnosti Slovak Telekom alebo iných osôb). Tento súhlas sa vzťahuje na údaje
získané zo všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom v zmysle všeobecných podmienok vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnúlé službu/y {článok
.Spracúvanie na marketingové účely") tzn. aj na údaje. ktoré o Účastníkovi spoločnosť Slovak Telekom ziska zo zmlúv. ktoré budú uzavreté až v budúcnosti, ako aj zo zmlúv uzavretých v minulosti
a zahŕňa identifikačné, kontaktné, prevádzkové a iné údaje, ktoré spoločnosť Slovak Telekom ziska v súvislosti s poskytovaním služieb {napr. doba trvania zmlúv, druh programu služieb, aktivované
služby, objem prevádzky, mnou volané telefónne člsla), s výnimkou môjho rodného člsla, člsla identifikačného dokladu alebo iného dokladu totožnosti, štátnej príslušnosti a výške mojich neuhradených
záväzkov. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaj o dátume môjho narodenia a na údaj o mojom pohlaví {muž/žena) uvedené vyššie v taburke; Slovak Telekom môže na základe poskytnutého dátumu
narodenia spracúvať na marketingové účely aj údaj o mojom veku. Zároveň súhlasím, aby ma spoločnosť Slovak Telekom kontaktovala pre účely priameho marketingu produktov a služieb spoločnosti
Slovak Telekom a iných osôb najmä prostredníctvom volania, automatických volacích systémov, zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a MMS. Súhlas podra tohto bodu trvá do uplynutia 1 roka
po zániku všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom.
{ii) O ÁNO
.'NIE poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode {i) spoločnosti Zoznam. s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o., PosAm, spol. s r.o a ďalším dcérskym spoločnostiam spoločnosti Slovak
Telekom. Tieto osoby môžu používať poskytnuté údaje na marketingové účely uvedené v bode {i) {tzn. aj na vypracovanie marketingových ponúk a kontaktovanie volaním alebo elektronickou poštou),
a to po dobu 1 roka po tom, čo im budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia údajov sú uvedené aj vo všeobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnú/é službu/y
{článok Poskytovanie údajov)
Spoločnosť Slovak Telekom mOže používať moje údaje na marketingové účely za podmienok uvedených vo všeobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnú/é službu/y, v
prlslušných právnych predpisoch a v súlade s mojimi súhlasmi, ak sú podmienkou spracúvania. Beriem na vedomie, že poskytnutie údajov a súhlasov podra bodov {i) a/alebo {ii) vyššie na ich spracúvanie
na marketingové účely je dobrovorné. Tteto súhlasy môžem kedykorvek odvolať prejavom vôle doručeným spoločnosti Slovak Telekom.
Beriem na vedomie, že môžem spoločnosť Slovak Telekom požiadať o informáciu, ako sa moje údaje používajú. Detailné vymedzenie práv obsahuje §20 zákona o ochrane osobných údajov a sú bližšie
špecifikované aj vo všeobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnúlé službu/y{článok Poučenie o právach dotknutej osoby).
.•

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA ÚDAJOV:
1) Žiadam o vyčlenenie z databázy pre zasielanie reklamných infonnácll cez-):

OSMS
O Telernarketing {volania)

OMMS
O Listy, letáky zasielané poštou

O e-mail

O Ponuky vo faktúre

OObsahové SMS - Služby mobilnej zábavy

2) Žiadam-):

O aby mi spoločnosť Slovak Telekom nezasielala reklamné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a služieb tretieh strán
Vyhlasujem, že vyššie uvedené súhlasy zodpovedajú mojej slobodnej a vážnej vôli.
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) na základe poskytnutého údaju o dátume narodenia môže byť spracúvaný aj vek Účastníka
) označením príslušného políčka Účastník vyjadruje, že si neželá byť kontaktovaný daným kanálom alebo s danými ponukami
) doplni sa obchodné meno/názov, meno a priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka podpisujúceho

*

*•
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iadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
l. č. 903623343, SIM kartač. 8942102180006351334

•

(dalej len "Zmluva") medzi

•

•

•

•

. q�

•

•

ST -C 1 str.

PODNIK
Obchodné meno

Slovak Telekom, a.s.

Sídlo l adresa

Karadžltova 10, 825 13 Bratislava

Zapisaný

Obchodny register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vJoika f:tslo 2081/B

lCO

35 763 469

Zastúpený

Brlghtpolnt Slovakia, s.r.o., so sldlom Loglstlcký areál Weatpoint 02,
Lozorno, IČO: 35879157

OIC

(ďalej len "POdnik") a

Kód predajcu:

SK2020273893

ICpt'eOPH

2020273893

l

l

01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l názov

Parazitologický ústav SAV

Sídlo l miesto podnikania

Hlinkova 62013, 040 01 Koilce ·Sever

Register. čisJo zápisu podnikate ra
I

GO

00586951

pt"eDPH

o

Dl

l

PÔVODNÉ NASTAVENIE SLUŽIEB
Elektronická faktúra

AKTUÁLNE NASTAVENIE SLUŽIEB
Papierová faktúra

Zastúpený
(ďa ej len ·ucastník")

SLUŽBA
Faktúra

v

Parazitologický ústav SAV
v zastúpení
Brightpoint Slovakia, s.r.o., so si

1-

PAF?.AZlTOLO G ! Ct\{ ÚSTAV

om Logistický-

areál Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35879157

Siovenská akadémia vied
Hllni\ova 3 040 01 ŕ\o;3 ice
o

Slovak Telekom dôverné
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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podfa zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Zmluva") me dzi

•

•

•

•

•

•

•

•

ST-C2str.

Evidenčné čislo zmluvy ..

PODNIK
Obchodné meno
Sldlo l adresa
Zapísaný
lCD
Zastúpený
(ďalej len "POdnik�) a

Slovak Telekom, a.s.
Karadllčova10 , 825 13 Bratislava
Obchodny register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka tislo2081/B

OIC

35 763 468

l

2020273893

Brightpoint Slovakia, a.r.o., so sídtom logtstlcký are411
Westpolnt 02, Lozorno, IČO: 35879157

J

Kód predajcu:

j

IC pre DPH

01.KE.C EBE.C ERVENAK.PAVOL

l

SK2020273893

Kód tlačiva:

C0020

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l názov
Sídlo l miesto podnikania
Register, číslo zápisu podnikate1a
lCD
Zastúpený
(ďalej len ·ueastmk")

Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 62013, 040 01 Kotlce- Sever
-

OIC

00586951

IC pre DPH

o

PS

040 01

Branislav Petko

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN
Obchodné meno ak!bo názov
Ulica, súp. člslo

Parazitologický ústav SAV

Obec

Hlinkovo 62013

Koilce � Sever

SPÔSOB FAKTURÁCIE:
Poskytovanie elektronickej formy faktúry (dalej len "EF") na Internetovej stránke Podniku
Zasielanie na emailovú adresu
Nie

Notifikačné číslo

no

SIM KARTA
Telefónne čislo
Dätum aktivácie

SIM karta č.
Zúčtovacie obdobie je
jednomesačné
Program služieb

Verejná tefefónna služba

8942102460003835663
Od: 8. dňa mesiaca vrátane

Oo: 7 . dňa mesiaca vrátane

Podnlkatel150 NEW

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
.' CLIP

.t Povolenie medzinárodnych hovorov

.' DMové služby

.' CLIR

.' Valné minúty

Akcia: Nezáujem
Služba: Internet v mobile100
.'Jazyk účtu

Blznla balík: ätandardné minúty

.' Notlf. SMS o vystaveni faktury

Jazyk: SJ

)
Ll Žiadam o ZVEREJNENIE údajov v zozname účastníkov a informačnej službe2
.l Žiadam o NEZVEREJNENIE údajov v zozname účastnikov a Informačnej slutbe2)
ozn.:

2) Informácia o možnosti zverejňovania údajov v zozname účastníkov a informačnej službe:

Účastnlk verejnej telefónnej služby mé právo zapisaf sa do verejného t�efónneho zoznamu a na spristupnenie svojich údajov poskytovatef'om informačných služieb o tektfónnych číslach aJebo teJefónnych zoznamov, a to v rozsahu:
telefónne číslo pridelené Účastnikovi na základe Zmtuvy a údaje o Účastníkovi v rozsahu: i) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu v prípade fyztckej osoby- nepodnikatef'a, ii) obchodné meno a mtesto podnikania fyzickej osoby
- podnikatera, Iii) obchodné meno alebo názov a sld6o v prípade právnickej osoby. V prlpade osobitnej dohody s Podnikom môžu byt zverejnené aj dal§ie údaje určené Účastníkom, ak sú relevantné na účely t�efónneho zoznamu.
V prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasi s podmienkami zverejnenia uvedenými v prísluinej časti Všeobecných podmienok, upravujúcej podmienky zverejňovania údajov účastnikov v
telefónnom zozname a informačných službách.

M OBILNÝ TELEFÔN

l Typ mobilného telefónu:

l Výrobné číslo (l MEl):

l NoklaC1.01

l351679057300866

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil so Väeobecnýml podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku (ďalej aj len
"Všeobecné podmienky"), s osobitnými podmienkami služieb, ak ich Podnik vydal pre služby, ktoré požadujem aktivovať (dalej len .osobitné podmienky") a Cenníkom , ktoré sa ako neoddelitelné súčasti tejto
Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, Cenníka a vyäšie špecifikovanej SIM karty (ii) že si záväzne objednévam v tejto Zmluve
ipecifikované služby Podniku (dalej aj len .Služby"), (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok a osobitných podmienok, najmä
riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb, (iv) ak som ako Účastník prešiel z užívania služby Easy na užlvanie postpaidových služieb Podniku s ponechanlm si SIM karty a telefónneho čísla,
disponujem SIM kartou s prideleným telefónným číslom tak ako je bližšie äpecifikovaná v tabulke podra tejto Zmluvy, ktorá mi bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy.
Súhlasím s poskytovaním Elektronickej fonny faktúry (ďalej len EF) podra Všeobecných podmienok a Cenníka a zárove� a súhlasím s poskytovanim EF prostredníctvom internetu sprístupnením na internetovej strénke
Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zSroveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú adresu, a že v pripade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra.
MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podfa ipecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená
Cenníkom. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť d�om podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov uvedených v tejto Zmluve,
Väeobecných podmienkach alebo Cenníku.

Zmluvné strany sa zárove� dohodli, že ku d�u uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruäi platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytovani služieb - Služba Internet Nonstop uzavretej vo vzťahu k vyššie špecifikovanej
SIM karte medzi zmluvnými stranami dňa ..
Ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, zmluvné strany sa týmto zárove/\
dohodli, že pôvodná zmluva o poskytovani verejných služieb (v zneni všetkých jej dodatkov, zmien a doplneni uzatvorených či už v písomnej forme alebc inak) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Zánikom
pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb však nezanikajú nároky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ktoré zostávajú zachované aj po jej zániku (najmä právo
Podniku na úhradu Služieb poskytnutých Účastníkovi na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ako aj prévo Účastníka reklamovať správnosť úhrady alebo kvalitu poskytovaných Služieb na
základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb za podmienok uvedených v Zákone a Všeobecných podmienkach).

V prípade, ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyUie äpecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ktorá v zmysle prísluäných
právnych predpisov zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych skutočnosti (vrátane skutočnosti uvedených v tejto Zmluve), Účastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že Podnik mOže po
uzavretí tejto Zmluvy odovzdať Účastníkovi do užlvania rovnakú SIM kartu vyššie špecifikovanú spolu s rovnakým prideleným telefónnym číslom, ktoré Účastník užíval na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani
verejných služieb.
V prípade, ak k uzavretiu tejto Zmluvy došlo v zmysle zákona č. 10812000 Z. z. o ochrane spotrebitera pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (i) formou podomového predaja alebo (ii) na diall<u na základe
telefonickej objednávky Účastníka, s doručovaním prostrednlctvom kuriéra, a teda bez súčasnej prítomnosti Podniku a Účastníka, je Účastník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý si Služby podra tejto Zmluvy neobjednal
pre účely výkonu svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dni od jej uzavretia a to ( i) v prlpade, ak Účastnlk súčasne využil ponuku Podniku
na kúpu zravneného mobilného telefónu, je povinný tak urobiť výlučne osobne na predajnom mieste Podniku a na príslušnom tlačive Podniku spolu s vrátením kompletného a nepoškodeného mobilného telefónu v
originálnom balení v súlade s podmienkami uvedenými v Dodatku k Zmluve a spolu so SIM kartou, a (ii) v prípade, ak Útastnik nevyužil ponuku Podniku na kúpu zlavneného mobilného telefónu, je oprávnený
od lejto Zmluvy odstúpiť osobne na ktoromkorvek predajnom mieste alebo doručením písomného prejavu vôle Účastníka odslúpiť od tejto Zmluvy na adresu spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825
13 Bratislava, spolu so SIM kartou. V prípade, ak Účastnlk využije právo odstúpiť od tejto Zmluvy alebo kúpy zravneného mobilného lelefónu, ak sa má uplatniť a v súvislosti s touto Zmluvou prešiel z užlvania
služieb Easy na mesačný program služieb podfa tejto Zmluvy, Podnik bude Účastníkovi dalej vo vzťahu k SIM karte poskytovať pôvodný program služieb, ktorý využíval na základe pôvodnej Zmluvy. Odstúpenie
od tejto Zmluvy musi mať písomnú formu.
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PODNIK
Obchodné meno

Sídlo l adresa
Zapísaný
ICO
Zastúpeny
(<falej len "Podnik") a

Slovak Telekom, a.a.
Karadflčova 1O, 825 l 3 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava
35 763 469

l, oddiel Sa, vlo1ka tislo 2081/B

Dl

2020273693

Brfghtpolnt Slovakia, s.r.o., so sídlom Loglatický areál

Westpolnt 02, Lozorno, IČO: 35879157

l

Kód predajcu:

l

IC pre DPH
OI.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

SK2020273893

l

l

Kód tiačiva:

C0030

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l názov
Sídlo l miesto podnikania
Register, čislo zápisu podnikatela
lCO
Zastupený
(<falej len "Učastmk )

Parazitologický ustav SAV
Hllnkova 62013, 040 Ot Koilce - Saver
00586951

Dl

l

o

pre DPH

Branislav Pet'ko

TABUĽKAČ 1
Program služieb:
Typ MT/Dátové zariadenie
Maximálna kúpna cena za MT/Dátové zariaden�
Doba viazanosti:
Zmluvná pokuta:

Podnlkatel 150 NEW
Samsung Xcovor 271 B271O

Aktivačný poplatok:
Výrobné číslo (IMEIIEUI)

359378041176733

Minimálny program Služieb:

PODNIKATEL 90 NEW

0,02€

I,OOE
24 meslacov
414,92€

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných služieb uzatvorenú vo vzťahu k !.č/SIM karte s číslom uvedením v záhlaví tohto Dodatku meni a upravuje v rozsahu
a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len .Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
1.

Predmetom tohto Dodatku je:

a)

aktivácia programu Služieb uvedeného v taburke č. 1 tohto Dodatku, a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzoval
(ďalej len "SIM karta') s tým, že Účastník je povinný zaplatif aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v tabulke č. 1 tohto Dodatku;

b)

záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zlavneného mobilného telefónu špecifikovaného v tabulke č. 1 určeného na používanie v sieti GSM "GSM/UMTS (ďalej len "Mr) za maximálnu
kúpnu cenu špecifikovanú v tabulke č. 1. Účastník berie na vedomie, že MT je zakódovaný len na použitie so SIM kartou Podniku a že bude odkódovaný na základe písomnej žiadosti Účastníka po
uplynutí doby viazanosti podla tohto Dodatku a po uhradení poplatku podla Cenníka servisných prác Podniku. Podnik sa zaväzuje doručif MT Účastníkovi najneskôr do 45 dni odo dňa podpisu tohto
Dodatku (ďalej len .Lehota na dodanie"). Dodanie MT Podnik zabezpeči prostredníctvom kuriérskej služby. Podnik informuje Účastníka o dostupnosti MT prostredníctvom notifikačnej SMS. Následne
Podnik telefonicky prostredníctvom kuriérskej služby kontaktuje Účastnlka za účelom dohody o konkrétnom čase a ostatných podrobnostiach dodania MT. Pre včasné dodanie MT sa vyžaduje zo strany
Účastníka poskytnutie vietkej potrebnej súčinnosti (najmä dostupnosť formou telefonického kontaktu, udanie správnych a zrozumitelných údajov o adrese a mieste dodania, včasné oznámenie zmeny
udaných údajov a pod.). Dodanie potvrdzuje Účastník podpisom Protokolu o prevzati MT. Márnym uplynutím Lehoty na dodanie záväzok Podniku doručiť Účastníkovi MT zaniká. Zmluvné strany sa
dohodli, že v prípade márneho uplynutia Lehoty na dodanie, vzniká Účastníkovi právo požiadať Podnik o zmenu programu Služieb na akýkolvek mesačný program hlasových Služieb podla aktuálneho
Cenníka programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a Podnik bude povinný žiadosť akceploval a uzatvoriť s Účastníkom nový dodatok k
Zmluve, ktorý nahradi tento Dodatok, a to pred uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku bez toho aby si Podnik uplatnil nárok na akékolllek sankcie za porušenie záväzku viazanosti
dohodnutého v tomto Dodatku, a to spôsobom stanoveným vo Väeobecných podmienkach poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej
siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Právo Účastníka požiadať o zmenu programu služieb podla predchádzajúcej vety zaniká najneskôr uplynutím 45 dni odo dňa márneho uplynutia Lehoty na
dodanie (ďalej len .Lehota na požiadanie o zmenu"). V prípade márneho uplynutia Lehoty na požiadanie o zmenu bude posledný deň Lehoty na požiadanie o zmenu považovaný za posledný deň
doby viazanosti špecifikovanej v bode 2 tohto Dodatku, aj napriek tomu, že doba viazanosti v stanovej dlžke odo dňa podpísania tohto Dodatku ešte neuplynula. Právo Účastníka požiadať o zmenu
programu služieb zaniká v prípade ak pred uplynutím Lehoty na požiadanie o zmenu dôjde k prevzatiu MT alebo k uzatvoreniu akejkolllek písomnej dohody o zmene Zmluvy. Právo Účastníka požiadať
o zmenu programu služieb nevznikne v prípade ak Účastník neprevezme MT alebo nezaplatí kúpnu cenu za MT napriek tomu, že bude MT doručený Podnikom v Lehote na dodanie.

c)

záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu Služieb Podniku podla zvoleného programu Služieb a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, V§eobecnými podmienkami poskytovania verejných
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len .Všeobecné podmienky"), platným Cenníkom Služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. (dalej len .Cenník") a týmto Dodatkom; a záväzok Účastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických
zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku k Zmluve (ďalej len .Administratívny poplatok"), pričom Administratívny poplatok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za
Služby vystavenej Podnikom a doručenej Účastníkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastník s Podnikom nedohodne inak; Účastník nie je povinný zaplatif Podniku Administratívny
poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje príslušný aktivačný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy
sa účtuje poplatok za prechod v súlade s Cenníkom; Účastník berie na vedomie, že v prípade ak si týmto Dodatkom uzavretým po 01.09.2009 aktivoval alebo pokračuje vo využívani niektorého z
programov Služieb Podnikatel (i) bude mu príslušný program Služieb Podnikatel odo dňa účinnosti tohto Dodatku poskytovaný za podmienok a za cenu podla Cenníka platného pre nové programy
Podnikatel od 02.09.2009 (program Služieb Podnikatel je považovaný za tzv. program Služieb Podnikatel aktivovaný od 2.9.2009), (ii) k novým programom Podnikatel aktivovaným od 2.9.2009 nie je
možné okrem iného súčasne aktivoval a využívať baličky Oddychové minúty alebo Viac MMS z doplnkových Baličkov Viac a ani doplnkové služby web'n'walk Surf alebo web'n'walk Surf & Mail a v
prípade, ak Účastník niektorú z týchto doplnkových služieb využíva, bude mu odo dňa účinnosti tohto Dodatku automaticky deaktivovaná;

2.

Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabulke č. 1 tohto Dodatku (ďalej len .doba viazanosti") nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopustí takého konania a ani
neumožnl také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zrušif Zmluvu odstúpením od nej alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Účastníka; za žiadosť
o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pritom považuje najmä výpoveď Zmluvy zo strany Účastníka, žiadosť o jej vypojenie v prípade straty alebo krádeže SIM karty, ako aj odstúpenie Účastníka od
Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie povinnosti na strane Podniku. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) počas doby viazanosti nemôže požiadal vo vzťahu k SIM karte
uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služieb na program Služieb iTariff, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb iTariff a
za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ii) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu
Služieb na program Služieb Podla seba, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb Podla seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom.Podnik a Účastník sa
dohodli, že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podla tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastníka o prenesenie telefónneho čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S chladom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s chladom
na záväzok Podniku zabezpečif Účastníkovi predaj zlavneného MT podla bodu tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zlavu z kúpnej ceny MT, sa Podnik a Účastník dohodli, že po dobu viazanosti
uvedenú v tabulke č. 1 tohto Dodatku Účastník nepožiada o prenesenie čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasi s
tým, že v prípade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je v súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradif Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabulke č. 1 tohto Dodatku.

3.

Účastník berie na vedomie, že Podnikom poskytnutá výika zlavy z kúpnej ceny MT je odlišná v závislosti od zvoleného programu Služieb. Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabulke
č. 1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nižším mesačným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v tabulke č. 1 tohto Dodatku.

4.

V prípade porušenia záväzku Účastníka uvedeného v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku, v dôsledku čoho dôjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, je Účastník povinný uhradif
Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabulke č.1.V prípade žiadosti Účastníka o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta podla predchádzajúcej vety splatná
okamihom doručenia žiadosti o vypojenie SIM karty z prevádzky Podniku.

5.

Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami, pričom zmena pôvodného programu Služieb podla bodu tohto Dodatku ako aj aktivácia služieb v zmysle bodu 1 tohto
Dodatku bude vykonaná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni uzavretia tohto Dodatku. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2 tohto
Dodatku, ktorá sa v prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastnlka alebo na základe využitia práva Podniku prerušif alebo obmedzif Účastníkovi
poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo V§eobecných podmienok, automaticky prediži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia alebo obmedzenia
poskytovania Služieb Podniku. V prípade, ak Účastník uzavret tento Dodatok pri jeho doručeni kuriérom, je pre účely posudzovania začiatku Doby viazanosti uvedenej v bode 2 tohto Dodatku rozhodujúci
okamih aktivácie služieb v zmysle bodu 1 tohto Dodatku alebo zmeny pôvodného prorgamu služieb podla bodu tohto Dodatku.

6.

V prípade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpečiť predaj zlavneného mobilného telefónu špecifikovaného v tomto Dodatku a k predaju tohto mobilného telefónu došlo na dialku
s doručovaním prostredníctvom kuriéra (ďalej len "kúpna zmluva uzavretá na dialku"), je Účastník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý tovar neobstaral na účely výkonu svojho zamestnania, podnikania
alebo povolania, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na dialku do siedmich pracovných dni od doručenia mobilného telefónu kuriérom a to doručením písomného prevaju vôle Účastníka
odstúpif od kúpnej zmluvy uzavretej na dialku na prísluinom fonnulári Podniku spolu s vrátením mobilného telefónu v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie
a v pôvodnom balení na predajnom mieste Podniku (t.j. nie v priestoroch jeho značkových alebo autorizovaných obchodných zástupcov, resp. iných oprávnených subjektov). Účastník
berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na dialku podla predchádzajúcej vety súčasne so zánikom kúpnej zmluvy zaniká v súlade s ustanovením § 52a Občianskeho
zákonníka v platnom zneni ku dňu účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy aj samotná Zmluva a Podnik nebude dalej vo vzťahu k SIM karte poskytovať služby na základe Zmluvy z dôvodu jej zániku
zo zákona ako závislej zmluvy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá Účastník, ktorý je fyzickou osobou-podnikatel, ktorý tovar obstaral za účelom výkonu svojho povolania alebo podnikania a
ani Účastník -právnická osoba. Fyzická osoba-podnikatel svojim podpisom prehlasuje, že pri uzavreli tohto Dodatku a kúpnej zmluvy na zlavnený mobilný telefón koná pre účely svoje podnikatelskej
činnosti a služby a tovary podla tohto Dodatku obstaráva pre účely výkonu svojho podnikania alebo povolania.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkolllek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH)
uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

•
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Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely
•

Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy

•

•

•

•

•

•

•

t. č. 911350970, SIM karta č. 8942102480003835119
ST-C 1 str.

PODNIK

Obchodné meno
Sídlo l adresa
Zaplsaný
IO
Zastúpený

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
35 763469
Brightpolnt Slovakia,

s.r.o.,

l OIC
so

sldlom

Loglstlcký

Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35879157

(ďalej len "Podnik") a

areál

l 2020273893

l�preDPH

SK2020273893

l

l�pre DPH

o

l

Kód predajcu:

l

01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

ÚČASTNÍK· PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l názov
Sídlo l miesto podnikania
Register,
číslo
zápisu
podnikatera

1(;_0

Zastúpený
Dátum narodenia: ")
(ďaleJ len "Učastnik")

Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 620/3, 040 01 Košice -Sever

00586951
Branislav Pet'ko

l OIC
l LJZena

LIMu!

l

UDELENIE SÚHLASU:

Ja, Účastník, týmto súhlasim, aby spoločnosť SlovakTelekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava (ďalej len .spoločnosť Slovak Telekom")
(i)
./ANO
Cl NIE
používala moje údaje na marl<etingové účely (napr. na vypracovanie marketingových ponúk spoločnosti Slovak Telekom alebo iných osôb). Tento súhlas sa vzťahuje na údaje
získané zo všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom v zmysle všeobecných podmienok vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnú/é službu/y (článok
.Spracúvanie na marketingové účely") tzn. aj na údaje, ktoré o Účastníkovi spoločnosť Slovak Telekom ziska zo zmlúv, ktoré budú uzavreté až v budúcnosti, ako aj zo zmlúv uzavretých v minulosti
a zahŕňa identifikačné, kontaktné, prevádzkové a iné údaje, ktoré spoločnosť Slovak Telekom ziska v súvislosti s poskytovaním služieb (napr. doba trvania zmlúv, druh programu služieb, aktivované
služby, objem prevádzky, mnou volané telefónne čísla), s výnimkou môjho rodného čísla, čísla identifikačného dokladu alebo iného dokladu totožnosti, štátnej pri slušnosti a výške mojich neuhradených
záväzkov. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaj o dátume môjho narodenia a na údaj o mojom pohlaví (muž/žena) uvedené vyššie v tabul'ke; SlovakTelekom môže na základe poskytnutého dátumu
narodenia spracúvať na marl<etingové účely aj údaj o mojom veku. Zároveň súhlasím, aby ma spoločnosť Slovak Telekom kontaktovala pre účely priameho marl<etingu produktov a služieb spoločnosti
Slovak Telekom a iných osôb najmä prostredníctvom volania, automatických volacích systémov, zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a MMS. Súhlas podfa tohto bodu trvá do uplynutia 1 roka
po zániku všetkých zmluvných vzfahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom.
(ii) Cl ANO
./NIE poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (i) spoločnosti Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o., PosAm, spol. s r.o., a ďalšlm dcérskym spoločnostiam spoločnosti Slovak
Telekom. Tieto osoby môžu používať poskytnuté údaje na marl<etingové účely uvedené v bode (i) (tzn. aj na vypracovanie marl<etingových ponúk a kontaktovanie volaním alebo elektronickou poštou),
a to po dobu 1 roka po tom, čo im budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia údajov sú uvedené aj vo všeobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnú/é službu/y
(článok Poskytovanie údajov)
Spoločnosť SlovakTelekom môže použlvať moje údaje na marl<etingové účely za podmienok uvedených vo všeobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnú/é službu/y, v
pri slušných právnych predpisoch a v súlade s mojimi súhlasmi, ak sú podmienkou spracúvania. Beriem na vedomie, že poskytnutie údajov a súhlasov podfa bodov (i) a/alebo (ii) vyššie na ich spracúvanie
na marl<etingové účely je dobrovolné. roeto súhlasy môžem kedykofvek odvolať prejavom vôle doručeným spoločnosti Slovak Telekom.
Beriem na vedomie, že môžem spoločnosť SlovakTelekom požiadať o infonmáciu, ako sa moje údaje používajú. Detailné vymedzenie práv obsahuje §20 zákona o ochrane osobných údajov a sú bližšie
špecifikované aj vo všeobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnú/é službu/y(článok Poučenie o právach dotknutej osoby).

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA ÚDAJOV:
1) Žiadam o vyčlenenie z databázy pre zasielanie reklamných infonnácií cez""):
Ll SMS

Ll MMS

Cl e-mail

Cl Telemarl<eting (volania)

Cl Listy, letáky zasielané poštou

Cl Ponuky vo faktúre

Cl Obsahové SMS - Služby mobilnej zábavy

2) Žiadam ""):
Ll aby mi spoločnosť Slovak Telekom nezasielala reklamné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a služieb tretieh strán

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

o
*) na základe poskytnutého údaju o dátume narodenia môže byf spracúvaný aj vek Účastníka
*") označením príslušného palička Účastník vyjadruje, že si neželá byf kontaktovaný daným kanálom alebo s danými ponukami
) doplni sa obchodné meno/názov, meno a priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka podpisujúceho
"*"

Slovak Telekom dôverné
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iadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

č. 911350970, SIM karta č. 8942102480003835119

•

•

alej len "Zmluva") medzi

•

•

•

ST ·C 1 str.

PODNIK

Slovak Telekom, a.s.

Obchodné meno
Sidlo l adresa
Zapísaný
IO
Zastúpený

Karadiltova 10,825 13 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
35 763 469

2020273893

Ol

l

1

Brlghtpolnt Slovakia, s.r.o., so sídlom Loglstický areál Westpoint 02,
Lozorno, IČO: 35879157

(dalej len r-oanik") a

Kód predajcu:

lc.; pre DPH

SK2020273893

01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ

Obchodné meno l názov
Sídlo l miesto podnikania
Register, člslo zápisu podnikatera
O
Zastúpený
(ďalej len "Utastnik")

l(;_

Parazitologický ústav SAV
Hllnkova 620/3, 040 Ot Koi lee· Sever
00588951
Branislav Pet'ko

SLUŽBA
Faktúra

OIC

IC pre DPH

AKTUÁLNE NASTAVENIE SLUŽIEB
Papierová faktúra

ONÉ NASTAVENIE SLUŽIEB
onická faktúra

V ............... ......................... .
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Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sídlom Logistický
areál Westpoint 02, Lozorno,

o
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IČO: 35879157
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Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podla zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších predpisov
(ďalej len "Zmluva") medzi

•

•

•

•

•

•

•

•

ST-C2str.

Evidenčné číslo zmluvy .........................

PODNIK

Obchodné meno
Sídlo l adresa
Zapísaný
l CO
Zastúpený
. .

(ďaleJ len Podmk ) a

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vloiko čislo 2081/B

Dl

35 763 469

Brlghtpoint Slovakia, s.r.o., so sidlom Logistický areál
Westpolnt 02, Lozorno, IČO: 35879157

l

IC pre DPH
2020273893
01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL
Kód predajcu:

l

l

Kód tlačiva:

SK2020273893
C0020

l

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ

Obchodné meno l názov
Sídlo l miesto podnikania
Register, číslo zápisu podnikatera
IO
Zastúpený

ParazHologlcký ústav SAV
Hlin kova 62013, 040 01 Koilce- Sever

Dl

00586951

l

pre DPH

o

Branislav Petko

(ďalej len "UčastmK")

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN

Obchodné meno alebo názov
Ulica, súp. číslo

Parazitologický ústav SAV

Obec

Hlinkovo 620/3

Koiice- Sever

PS

040 01

SPÔSOB FAKTURÁCIE:

Poskytovanie elektronickej formy faktúry (ďalej len "EF") na Internetovej stránke Podniku
Nie
Zasielanie na emailovú adresu

Notifikačné číslo

SIM KARTA
Dátum aktivácie
Verejná telefónna služba

SIM karta č.
Zúčtovacie obdobie je
jednomesačné
Program služieb

911883839
15. februira 2012
GSM/UMTS

no

8942102480003835465
Od: 8. dňa mesiaca vrátane

Do: 7. dňa mnlaca vr*tane

Podnlkatel150 NEW

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
./ CLIP

./ Volné minúty

.t Jazyk účtu

.t Notlf. SMS o vystavení faktúry

./ CLIR

Biznis balik: štandardné minúty
./ Dátové slulby
Akcia: Neziujem
Služba: Internet v mobile 1OO

Jazyk: SJ
,/MMS

./ NotJf. SMS o úhrade faktúry

.1 Povolenkt medzinárodných hovorov

O Žiadam o ZVEREJNENIE údajov v zozname účastnikov a informačnej slulbe2

)

.l Žiadam o NEZVEREJNENIE údajov v zozname Učastníkov a informačnej službe2

)

Pozn ..

2) lnform6cla o možnosti zverejňovania údajov v zozname účastnikov a Informačnej službe:

Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojtch údajov poskytovaterom informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu:
telefónne čislo pridek!né Účastníkovi na základe Zmluvy a údaje o Účastníkovi v rozsahu: i) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu v prfpade fyzickej osoby- nepodnikatela, ii) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby
- podnikatela, iii) obchodné meno alebo názov a sídlo v prípade právnickej osoby. V prípade osobitnej dohody s Podnikom môžu byf zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu.
V prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v príslutnej časti V�becných podmienok, upravujúcej podmtenky zverejňovanla údajov účastníkov v
tetefónnom zozname a informačných službách.

MOBILNÝ TELEFÓN

l Typ mobilného telefónu:

l Samaung Xcover 271 8271O

l Výrobné číslo (lMEl):

l 3593780411761140

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných slulieb prostrednlctvom mobilnej siete Podniku (ďalej aj len
"Vteobecné podmienky"), s osoMnými podmienkami služieb, ak ich Podnik vydal pre služby, ktoré požadujem aktivovať (ďalej len .osobitné podmienky") a Cenníkom . ktoré sa ako neoddel�elné súčasti tejto
Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojim podpjsom potvrdzujem (i) pnevzatie Väeobecných podmienok, osobitných podmienok, Cenníka a vy!läie !lpecifikovanej SIM karty (il) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve
!lpecifikované služby Podniku (ďalej aj len .Služby'), (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť v!letky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, V!leobecných podmienok a osob�ných podmienok, najmä
riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb, (iv) ak som ako Účastník pre!liel z užlvania slulby Easy na užívanie postpaidových slulieb Podniku s ponechaním si SIM karty a telefónneho čísla,
disponujem SIM kartou s prideleným telefónným číslom tak ako je bliž!lie !lpecifikovaná v tabulke podla tejto Zmluvy, ktorá ml bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy.
Súhlasim s poskytovaním Elektronickej formy faktúry (ďalej len EF) podla V!leobecných podmienok a Cennika a zárove� a súhlaslm s poskytovanlm EF prostredníctvom internetu sprístupnením na internetovej stránke
Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú adresu, a že v pripade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra.
MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Slulieb je územie Slovenskej republiky podla !lpecifikácie obsiahnutej vo V!leobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená
Cennlkom. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpjsu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov uvedených v te�o Zmluve,
Všeobecných podmienkach alebo Cennlku.

Zmluvné strany sa zárove� dohodli, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ru!lí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytovani služieb- Služba Internet Nonstop uzavretej vo vzťahu k vy!l!lie !lpecifikovanej
SIM karte medzi zmluvnými stranami dňa . . ...... ... . . . . . . . . .... ... .
Ak Účastník pred uzavretlm tejto Zmluvy využlval Služby Podniku prostrednlctvom vy!lšie !lpecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, zmluvné strany sa týmto zároveň
dohodli, že pôvodná zmluva o poskytovaní verejných služieb (v zneni v!letkých jej dodatkov, zmien a doplneni uzatvorených či už v písomnej forme alebo inak) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Zánikom
pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb v6ak nezanikaju nároky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ktoré zostávajú zachované aj po jej zániku (najmä právo
Podniku na úhradu Slulieb poskytnutých Účastníkovi na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ako aj právo Účastníka reklamovať správnosť uhrady alebo kvalitu poskytovaných Služieb na
základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb za podmienok uvedených v Zákone a V!leobecných podmienkach).
V prlpade, ak Účastnlk pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vy!lšíe !lpecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ktorá v zmysle prislu!lných
právnych predpisov zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych skutočnosti (vrátane skutočnosti uvedených v te�o Zmluve), Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Podnik môže po
uzavretí te�o Zmluvy odovzdať Účastníkovi do užlvania rovnakú SIM kartu vy!l!lie !lpecifikovanú spolu s rovnakým prideleným telefónnym číslom, ktoré Účastnlk užíval na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani
verejných služieb.
V prípade, ak k uzavretiu te�o Zmluvy do!llo v zmysle zákona č. 10812000 z. z. o ochrane spotrebitela pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (i) formou podomového predaja alebo (ii) na dialku na základe
telefonickej objednávky Účastníka, s doručovaním prostrednlctvom kuriéra, a leda bez súčasnej prltomnosti Podniku a Účastnlka, je Účastník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý si Služby podla tejto Zmluvy neobjednal
pre účely výkonu svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, oprávnený od te�o Zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dní od jej uzavretia a to (i) v prípade, ak Účastník súčasne vyulll ponuku Podniku
na kúpu zravneného mobilného telefónu, je povinný tak urobiť výlučne osobne na predajnom mieste Podniku a na príslu!lnom tlačive Podniku spolu s vrátením kompletného a nepoškodeného mobilného telefónu v
originálnom balení v súlade s podmienkami uvedenými v Dodatku k Zmluve a spolu so SIM kartou, a (ii) v prípade, ak Účastnik nevyužíl ponuku Podniku na kúpu zravneného rnobílného telefónu, je oprávnený
od te�o Zmluvy odstúpiť osobne na ktoromkolvek predajnom mieste alebo doručením písomného prejavu vôle Účastníka odstúpiť od tejto Zmluvy na adresu spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825
13 Bratislava, spolu so SIM kartou. V prípade, ak Účastník využije právo odstúpiť od tejto Zmluvy alebo kúpy zlavneného mobilného telefónu, ak sa má uplatniť a v súvislosti s touto Zmluvou preäiel z užívania
služieb Easy na mesačný program služieb podla te�o Zmluvy, Podnik bude Účastnikov! ďalej vo vzťahu k SIM karte poskytovať pôvodný program služieb, ktorý využlval na základe pôvodnej Zmluvy. Odstúpenie
od te�o Zmluvy musi mať písomnú formu.
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VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNÍKA (ak je Účastník zastúpený): Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účel Účaslnlka na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom
Účastníka alebo na základe zákona alebo na zéklade rozhodnutia štátneho orgánu.

V ......................................

Parazitologický ústav SAV
v zastú

v zastúpení,

nl

areál Westpoint 02, Lozo

o,

,
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úhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy

•

•

•

•

•

•

•

•

t. č. 911883839, SIM karta č. 8942102480003835465
ST -C 1 str.

PODNIK

Obchodné meno
Sídlo l adresa
Zapísaný

�o

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 1O, 825 13 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B

l OIC

35 763469

Zastúpený
"

. "

(ďalej len Podnik ) a

l 2020273893

Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sídlom Loglatický areál
Westpolnt 02, Lozorno, IČO: 35879157

l

Kód predajcu:

!IC pre DPH

l

SK2020273893

01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ

Obchodné meno l názov
Sídlo l miesto podnikania
číslo
Register,
zápisu
podnikatera
lCO
Zastúpený
Dátum narodenia: ")
. ")
(ďalej len " Učastmk

Parazitologický ústav SAV
Hlin kova 62013, 040 01 Koilce -Sever

00586951
Branislav Palko

l OIC

J OZena

!IC pre DPH
O Muž

ID

l

UDELENIE SÚHLASU:

Ja, Účastník, týmto súhlasím, aby spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava (ďalej len ,.spoločnosť Slovak Telekom")
(i)
./ ANO
O NIE
používala moje údaje na marketingové účely (napr. na vypracovanie marketingových ponúk spoločnosti Slovak Telekom alebo iných osôb). Tento súhlas sa vzťahuje na údaje
získané zo v�tkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom v zmysle všeobecných podmienok vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnú/é službu/y (článok
.Spracúvanie na marketingové účely") tzn. aj na údaje, ktoré o Účastníkovi spoločnosť Slovak Telekom ziska zo zmlúv, ktoré budú uzavreté až v budúcnosti, ako aj zo zmlúv uzavretých v minulosti
a zahŕňa identifikačné, kontaktné, prevádzkové a iné údaje, ktoré spoločnosť SlovakTelekom ziska v súvislosti s poskytovaním služieb (napr. doba trvania zmlúv, druh programu služieb, aktivované
služby, objem prevádzky, mnou volané telefónne čísla), s výnimkou môjho rodného člsla, čísla identifikačného dokladu alebo iného dokladu totožnosti, štátnej príslušnosti a výške mojich neuhradených
záväzkov. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaj o dátume môjho narodenia a na údaj o mojom pohlaví (muž/žena) uvedené vyššie v taburke; Slovak Telekom môže na základe poskytnutého dátumu
narodenia spracúvať na marketingové účely aj údaj o mojom veku. Zároveň súhlasím, aby ma spoločnosť SlovakTelekom kontaktovala pre účely priameho marketingu produktov a služieb spoločnosti
Slovak Telekom a iných osôb najmä prostredníctvom volania, automatických volaclch systémov, zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a MMS. Súhlas podra tohto bodu trvá do uplynutia 1 roka
po zániku v�tkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom.
(ii) OÁNO
.l NIE poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (i) spoločnosti Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o., PosAm, spol. s r.o., a ďalším dcérskym spoločnostiam spoločnosti Slovak
Telekom. Tieto osoby môžu používať poskytnuté údaje na marketingové účely uvedené v bode (i) (tzn. aj na vypracovanie marketingových ponúk a kontaktovanie volaním alebo elektronickou poštou),
a to po dobu 1 roka po tom, čo im budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia údajov sú uvedené aj vo všeobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre príslušnú/é službu/y
(článok Poskytovanie údajov)
Spoločnosť SlovakTelekom môže používať moje údaje na marketingové účely za podmienok uvedených vo všeobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnúlé službu/y, v
príslušných právnych predpisoch a v súlade s mojimi súhlasmi, ak sú podmienkou spracúvania. Beriem na vedomie, že poskytnutie údajov a súhlasov podra bodov (i) a/alebo (ii) vyššie na ich spracúvanie
na marketingové účely je dobrovorné. Tieto súhlasy môžem kedykoľvek odvolať prejavom vôle doručeným spoločnosti Slovak Telekom.
Beriem na vedomie, že môžem spoločnosť Slovak Telekom požiadať o informáciu, ako sa moje údaje používajú. Detailné vymedzenie práv obsahuje §20 zákona o ochrane osobných údajov a sú bližšie
špecifikované aj vo všeobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre príslušnúlé službu/y(článok Poučenie o právach dotknutej osoby).

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA ÚDAJOV:
1) Žiadam o vyčlenenie z databázy pre zasielanie reklamných Informácii cez .. ):

OSMS
OTelemarketing (volania)

OMMS
O Listy, letáky zasielané poštou

De-mail
OPonuky vo faktúre

O Obsahové SMS - Služby mobilnej zábavy

2) Žiadam ..):

Oaby mi spoločnosť Slovak Telekom nezasielala reklamné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a služieb tretieh strán
Vyhlasujem, že vyššie uvedené súhlasy zodpovedajú mojej slobodnej a vážnej vôli.

..

v

Ä,;7t'//lc�

_
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") na základe poskytnutého údaju o dátume narodenia môže byť spracúvaný aj vek Účastníka
..) označením príslušného políčka Účastnlk vyjadruje, že si neželá byť kontaktovaný daným kanálom alebo s danými ponukami
...) doplni sa obchodné meno/názov, meno a priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka podpisujúceho
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adosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
l. č. 911883839, SIM karta č. 8942102480003835465

•

(ďalej len "Zmluva") medzi

•

•

•

•

•

•

•

ST -C 1str.

PODNIK
Slovak Telekom, a.s.

Obchodné meno
Sídlo l adresa

Karadf.lčova 1O, 825 13 Bratislava

Zapísaný

Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka čislo 208118
Dl
35 763 469
2020273893

IO

Brightpolnt Slovakia, s.r.o., so sidlom Logistický areál Westpoint 02,
Lozorno, IČO: 35879157

Zastúpený
.

-

(ďaleJ len Podnik ) a

l

Kód predajcu:

l

SK2020273893

pre DPH

01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

l

ÚČASTNÍK -PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Parazitologický úsblv SAV

Obchodné meno l näzov

Hlinkova 620/3, 040 01 Kollce- Sever

Sídlo l miesto podnikania
Register, číslo zápisu podnikatera
IO

00586951

Zastúpený

Branlalav Petko

(ďalej len "Utastmk")

SLUŽBA
Faktúra

OIC

IC pre DPH

ONÉ NASTAVENIE SLUŽIEB
onická faktúra

o

AKTUÁLNE NASTAVENIE SLUŽIEB
Papierová faktúra

V ........................... ..

Slovak Telekom, a.s.
v zastúpeni
Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sídlom Logistický
areál Westpoint D2, Lozorno, IČO: 35879157

5
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k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ,

•

uzavretý podra zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších predpisov
t č. 911883839, SIM karta č. 8942102480003835465
(ďal ej le n "Dodatok")

•

•

•

•

•

•

•

ST-C 2str.

PODNIK
Obchodné meno
Sídlo l adresa

Slovak Telekom, a.s.
Karad!lčova 1O, 825 13 Bratislava

l, oddiel Sa, vlotka číslo 2081/B

Zapísaný

Obchodny register Okresného súdu Bratislava

IO

35 763 469

Zastúpený

Brlghtpoint Slovakia, s.r.o., so skS'Iom Loglatlcký areÍII
Westpolnt 02, Lozorno, IČO: 35879157

Dl

l

2020273893

(ďalej len "Podnik") a

l Kód

predajcu:

l

SK2020273893

pre DPH

01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

l Kód

l

tlačiva:

C0030

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l názov
Sídlo l miesto podnikania

ParazHologlcký úatav SAV
Hllnkova 620/3, 040 01 Koilce

•

Sever

Register, číslo zápisu podnlkatera
IO
Zastúpený
(ďalej len ueastmk )

00586951

IC pre DPH

OIC

o

Branislav Petko

TABUĽKAČ.1
Program služieb:

Podnlkatel 150 NEW

Typ MT/Détové zariadenie

Samsung Xcover 271 82710

Maximálna kúpna cena za MT/Dátové zariadenie

1,00€

Doba viazanosti:

24 meslacov

Zmluvná pokuta:

414,92€

Aktivačný poplatok:

0,02€

Výrobné tislo (IMEIIEUI)

359378041176840

Minimálny program Služieb:

PODNIKATEL 90 NEW

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných služieb uzatvorenú vo vzťahu k !.č/SIM karte s číslom uvedením v záhlaví tohto Dodatku meni a upravuje v rozsahu
a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (dalej len ,.Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
1.

Predmetom tohto Dodatku je:

a)

aktivácia programu Služieb uvedeného v taburke č. 1 tohto Dodatku, a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať
(dalej len "SIM karta") s tým, že Účastník je povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v taburke č. 1 tohto Dodatku;

b)

záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zravneného mobilného telefónu špecifikovaného v taburke č. 1 určeného na používanie v sieti • GSM •GSM/UMT S (dalej len "Mr) za maximálnu
kúpnu cenu špecifikovanú v taburke č. 1. Účastník berie na vedomie, že MT je zakódovaný len na použ�ie so SIM kartou Podniku a že bude odkódovaný na základe písomnej žiadosti Účastníka po
uplynutí doby viazanosti podra tohto Dodatku a po uhradení poplatku podra Cenníka servisných prác Podniku. Podnik sa zaväzuje doručiť MT Účastníkovi najneskôr do 45 dni odo dňa podpisu tohto
Dodatku (ďalej len .Lehota na dodanie"). Dodanie MT Podnik zabezpeči prostredníctvom kuriérskej služby. Podnik informuje Účastníka o dostupnosti MT prostredníctvom notifikačnej SMS. Následne
Podnik telefonicky prostredníctvom kuriérskej služby kontaktuje Účastníka za účelom dohody o konkrétnom čase a ostatných podrobnostiach dodania MT. Pre včasné dodanie MT sa vyžaduje zo strany
Účastníka poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti (najmä dostupnosť formou telefonického kontaktu, udanie správnych a zrozum�erných údajov o adrese a mieste dodania, včasné oznámenie zmeny
udaných údajov a pod.). Dodanie potvrdzuje Účastník podpisom Protokolu o prevzati MT. Márnym uplynutím Lehoty na dodanie záväzok Podniku doručiť Účastníkovi MT zaniká. Zmluvné strany sa
dohodli, že v prípade márneho uplynutia Lehoty na dodanie, vzniká Účastníkovi právo požiadať Podnik o zmenu programu Služieb na akýkorvek mesačný program hlasových Služieb podra aktuálneho
Cenníka programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a Podnik bude povinný žiadosť akceptoval a uzatvoriť s Účastníkom nový dodatok k
Zmluve, ktorý nahradi tento Dodatok, a to pred uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku bez toho aby si Podnik uplatnil nárok na akékorvek sankcie za porušenie záväzku viazanosti
dohodnutého v tomto Dodatku, a to spôsobom stanoveným vo Všeobecných podmienkach poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej
siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Právo Účastníka požiadať o zmenu programu služieb podra predchádzajúcej vety zaniká najneskôr uplynutím 45 dni odo dňa márneho uplynutia Lehoty na
dodanie (ďalej len .Lehota na požiadanie o zmenu"). V prípade márneho uplynutia Lehoty na požiadanie o zmenu bude posledný deň Lehoty na požiadanie o zmenu považovaný za posledný deň
doby viazanosti špecifikovanej v bode 2 tohto Dodatku, aj napriek tomu, že doba viazanosti v stanovej dlžke odo dňa podpísania tohto Dodatku ešte neuplynula. Právo Účastníka požiadať o zmenu
programu služieb zaniká v prípade ak pred uplynutím Lehoty na požiadanie o zmenu dôjde k prevzatiu MT alebo k uzatvoreniu akejkolvek písomnej dohody o zmene Zmluvy. Právo Účastníka požiadať
o zmenu programu služieb nevznikne v prípade ak Účastník neprevezme MT alebo nezaplatí kúpnu cenu za MT napriek tomu, že bude MT doručený Podnikom v Lehote na dodanie.

c)

záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu Služieb Podniku podra zvoleného programu Služieb a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len .Všeobecné podmienky"), platným Cenníkom Služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. (dalej len .Cenník") a týmto Dodatkom; a záväzok Účastníka zaplatiť Podniku administratlvny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických
zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku k Zmluve (ďalej len .Administratívny poplatok"), pričom Administratívny poplatok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za
Služby vystavenej Podnikom a doručenej Účastníkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastník s Podnikom nedohodne inak; Účastník nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny
poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje príslušný aktivačný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy
sa účtuje poplatok za prechod v súlade s Cenníkom; Účastník berie na vedomie, že v prípade ak si týmto Dodatkom uzavretým po 01.09.2009 aktivoval alebo pokračuje vo využívani niektorého z
programov Služieb Podnikater (i) bude mu príslušný program Služieb Podnikater odo dňa účinnosti tohto Dodatku poskytovaný za podmienok a za cenu podra Cenníka platného pre nové programy
Podnikater od 02.09.2009 (program Služieb Podnikater je považovaný za tzv. program Služieb Podnikater aktivovaný od 2.9.2009), (ii) k novým programom Podnikater aktivovaným od 2.9.2009 nie je
možné okrem iného súčasne aktivovať a využívať baličky Oddychové minúty alebo Viac MMS z doplnkových Balíčkov Viac a ani doplnkové služby web'n'walk Surf alebo web'n'walk Surf & Mail a v
prípade, ak Účastník niektorú z týchto doplnkových služieb využíva, bude mu odo dňa účinnosti tohto Dodatku automaticky deaktivovaná;

2.

Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v taburke č. 1 tohto Dodatku (dalej len .doba viazanosti") nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopustí takého konania a ani
neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Účastníka; za žiadosť
o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pritom považuje najmä výpoYed' Zmluvy zo strany Účastníka, žiadosť o jej vypojenie v prípade straty alebo krádeže SIM karty, ako aj odstúpenie Účastníka od
Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie povinnosti na strane Podniku. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasi s tým, že (i) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte
uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služieb na program Služieb iTariff, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb iTariff a
za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ii) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu
Služieb na program Služieb Podra seba, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb Podra seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom.Podnik a Účastník sa
dohodli, že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podra tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastníka o prenesenie telefónneho čisla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S ohradom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohradom
na záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zravneného MT podra bodu tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zravu z kúpnej ceny MT, sa Podnik a Účastník dohodli, že po dobu viazanosti
uvedenú v taburke č. 1 tohto Dodatku Účastník nepožiada o prenesenie čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasi s
tým, že v prípade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je v súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v taburke č. 1 tohto Dodatku.

3.

Účastník berie na vedomie, že Podnikom poskytnutá výška zravy z kúpnej ceny MT je odlišná v závislosti od zvoleného programu Služieb. Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v taburke
č. 1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nižším mesačným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v taburke č. 1 tohto Dodatku.

4.

V prípade porušenia záväzku Účastníka uvedeného v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku, v dôsledku čoho dôjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, je Účastník povinný uhradiť
Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v taburke č.1.V prípade žiadosti Účastníka o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta podra predchádzajúcej vety splatná
okamihom doručenia žiadosti o vypojenie SIM karty z prevádzky Podniku.

5.

Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami, pričom zmena pôvodného programu Služieb podra bodu tohto Dodatku ako aj aktivácia služieb v zmysle bodu 1 tohto
Dodatku bude vykonaná najneskôr do troch pracovných dni nasledujúcich po dni uzavretia tohto Dodatku. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2 tohto
Dodatku, ktorá sa v prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastníka alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť Účastníkovi
poskytovanie Služieb vyplývajúceho z prisluiných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia alebo obmedzenia
poskytovania Služieb Podniku. V prípade, ak Účastník uzavrel tento Dodatok pri jeho doručeni kuriérom, je pre účely posudzovania začiatku Doby viazanosti uvedenej v bode 2 tohto Dodatku rozhodujúci
okamih aktivácie služieb v zmysle bodu 1 tohto Dodatku alebo zmeny pôvodného prorgamu služieb podra bodu tohto Dodatku.

6.

V prípade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpečiť predaj zravneného mobilného telefónu špecifikovaného v tomto Dodatku a k predaju tohto mobilného telefónu došlo na diarku
s doručovaním prostredníctvom kuriéra (dalej len "kúpna zmluva uzavretá na diarku"), je Účastník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý tovar neobstaral na účely výkonu svojho zamestnania, podnikania
alebo povolania, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diarku do siedmich pracovných dni od doručenia mobilného telefónu kuriérom a to doručen Im písomného prevaju vOle Účastníka
odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diarku na príslušnom fonnulári Podniku spolu s vrátením mobilného telefónu v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie
a v pôvodnom balení na predajnom mieste Podniku (t.j. nie v priestoroch jeho značkových alebo autorizovaných obchodných zástupcov, resp. Iných oprávnených subjektov). Účastník
berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diarku podra predchádzajúcej vety súčasne so zánikom kúpnej zmluvy zaniká v súlade s ustanovením § 52a Občianskeho
zákonníka v platnom zneni ku dňu účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy aj samotná Zmluva a Podnik nebude dalej vo vzťahu k SIM karte poskytovať služby na základe Zmluvy z dôvodu jej zániku
zo zákona ako závislej zmluvy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá Účastník, ktorý je fyzickou osobou-podnikater, ktorý tovar obstaral za účelom výkonu svojho povolania alebo podnikania a
ani Účastník- právnická osoba. Fyzická osoba-podnikater svojim podpisom prehlasuje, že pri uzavretí tohto Dodatku a kúpnej zmluvy na zravnený mobilný telefón koná pre účely svoje podnikatelskej
činnosti a služby a tovary podra tohto Dodatku obstaráva pre účely výkonu svojho podnikania alebo povolania.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkolvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.
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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podra zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

•

(d'alej len "Zmluva") medzi

•

•

•

•

•

•

•

ST-C2str.

Evidenčné člslo zmluvy ...........................

PODNIK
Obchodné meno
Sldlo l adresa
Zapísaný
IO
Zastúpený

Slovak Telekom, a.s.

Karadf.!�ova10 , 825 13 Bratislava

Obchodný register Okresného sudu Bratislava l, oddiel Sa, vloika čislo20811B

Dl

35 763 469

Brightpolnt Slovakia, s.r.o., so sídlom Loglstlcký areál
Westpoint 02 , Lozorno, IČO: 35879157

(ďalej len "Podnik") a

2020273893

l Kód predajcu:

pre DPH

l

l Koo tlačiva:

l 01 .KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

SK2020273893

l C0020

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ

Obchodné meno l názov
Sldio l miesto podnikani a
Register, číslo zápisu podnlkat era
IO
Zastúpený
( alej len "Učastnok )

Parazitologický ústav SAV

Hlinkova62013 , 040 01 Koilce- Sever

Dl

00586951

l

pre DPH

o

Branislav Pet'ko

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN
Obchodné meno alebo n
Ulica, súp. číslo

ov

SPÔSOB FAKTURÁCIE:

Parazitologický ústav SAV

Hlinkovo 620/3

Obec

Poskytovanie elektronickej formy faktúry (dalej len "EF") na Internetovej stránke Podniku
Zasielanie na emailovú adresu
Nie

Koiiee - Sever

Notifikačné člslo

PS

040 01
Ano

SIM KARTA
Telefónne čislo

Dátum aktivácie

Verejná telefónna služb a

AKTIVOVANÉ SLUŽBY

-1' CLIP

-1' CLIR

911883800

SIM karta č.

15 . februára 2012

Zúčtovacie obdobie je

jednomesačné

Program sluileb

GSMIUMTS

.1 Povolenie medzinárodných hovorov

./ Vorné minúty

-1' Jazyk útlu

Jazyk: SJ

Biznis ballk: štandardné minúty

-1' Diilové slulby

-1'-

Akcia: Neúujem
Sluiba: Internet v mobile 100

O Žiadam o ZVEREJNENIE údajov v zozname účastnikov a informačnej sluibe2>

.l Žiadam o NEZVEREJNENIE údajov v zozname účastnikov a informačnej slutbe
Pozn ..

8942102480003835705

Od: 8. dňa mesiaca vráblne
Podnlkotel150 NEW

Oo: 7 . dňa mesiaca vr

.1 Notlf. SMS o vystaveni faktúry

-1' NotH. SMS o úhrade faktúry

2)

2) lnform,cla o možnosti zverejňovania údajov v zozname účastnikov a Informačnej službe:

Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapisat' sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovaterom informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu:
telefónne člslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy a údaje o Účastníkovi v rozsahu: i) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu v pripade fyzickej osoby· nepodnikatera, ii) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby
- podnikalela, iii) obchodné meno alebo názov a sldlo v Pflpade právnickej osoby. V Pfipade osobitnej dohody s Podnikom môžu byf zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastnikom, ak sú relevanlné na účely lelefónneho zoznamu.
V pripade žiadosti o zverejnente Udajov zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasi s podmtenkami zverejnenia uvedenými v prislulnej časti Všeobecných podmienok, upravujUcej podmienky zverejňovania údajov účastnikov v
tel efónnom zozname a informačných službách.

MOBILNÝ TELEFÔN

l Typ mobilného telefónu:

l Samsung Xcover271

82710

l Výrobné čoslo (IMEI):

l359378041597748

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem. že som sa zoznámil so V§eobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných sluiieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku (ďalej aj len
"Väeobecné podmienky"), s osobilnými podmienkami služieb, ak ich Podnik vydal pre služby, ktoré poiadujem aktivovať (ďalej len .osobitné podmienky") a Cennlkom , ktoré sa ako neoddel�erné súčasti tejto

Zmluvy zaväzujem dodrilavať. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Väeobecných podmienok, osobitných podmienok. Cenníka a vyššie špecifikovanej SIM karty (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve
špecifikované služby Podniku (ďalej aj len .Služby"), (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Vieobecných podmienok a osobitných podmienok, najmä
riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb, (iv) ak som ako Účaslník prešiel z užívania služby Easy na užlvanie postpaidových sluiieb Podniku s ponechaním si SIM karty a lelelónneho čísla,
disponujem SIM kartou s prideleným telefónným číslom tak ako je bližšie špecifikovaná v tabulke podra tejto Zmluvy, ktorá mi bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy.
Súhlasím s poskytovaním Elektronickej formy faktúry (ďalej len EF) podra V§eobecných podmienok a Cenníka a zárove� a súhlaslm s poskytovaním EF prostredníctvom internetu sprístupnením na internetovej stránke
Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú adresu, a že v pripade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná plsomne vyhotovená faktúra.
MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Sluiieb je územie Slovenskej republiky podra špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená
Cenníkom. Zmluva nadobúda plalnosf a účinnosť dllom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov uvedených v tejto Zmluve,
Všeobecných podmienkach alebo Cenniku.

Zmluvné strany sa zárove� dohodli, že ku d�u uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruši plalnosť a účinnosť Zmluvy o poskytovani služieb - Služba Internet Nonstop uzavretej vo vzťahu k vyššie špecifikovanej
SIM karte medzi zmluvnými stranami d�a .... ........................ .
Ak Účastník pred uzavretlm tejto Zmluvy využlval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, zmluvné strany sa týmto zároveň

dohodli, že pôvodná zmluva o poskytovani verejných služieb (v znení všetkých jej dodatkov, zmien a doplneni uzatvorených či už v písomnej forme alebo inak) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Zánikom
pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb však nezanikajú nároky zmluvných strán ul vzniknuté z pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktoré zostávajú zachované aj po jej zániku (najmä právo
Podniku na úhradu Služieb poskytnutých Účastnikov! na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ako aj právo Účastnika reklamovať správnosť úhrady alebo kvalitu poskytovaných Služieb na
základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb za podmienok uvedených v Zákone a V§eobecných podmienkach).

V prlpade, ak Účastnlk Pfed uzavretím tejto Zmluvy využlval Služby Podniku PfOStredníctvom vy§šie äpecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ktorá v zmysle prislušných
právnych predpisov zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych skutočnosti (vrátane skutočnosti uvedených v tejto Zmluve), Účastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že Podnik môže po
uzavretí tejto Zmluvy odovzdať Účastníkovi do uilvania rovnakú SIM kartu vy!išie špecifikovanú spolu s rovnakým prideleným telefónnym číslom, ktoré Účastník užíval na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani
verejných služieb.
V prípade, ak k uzavretiu tejto Zmluvy došlo v zmysle zákona č. 10812000 Z. z. o ochrane spotrebitera pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (i) formou podomového predaja alebo (ii) na diarku na základe
telefonickej objednávky Účastnika. s doručovanlm PfOStredníctvom kuriéra, a teda bez súčasnej prítomnosti Podniku a Účastníka. je Účastník. ktorý je fyzickou osobou a ktorý si Služby podra tejto Zmluvy neobjednal
pre účely výkonu svojho zameslnania, povolania alebo podnikania. oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť do siedmich pJacovných dni od jej uzavretia a to ( i) v prípade, ak Účastník súčasne využil ponuku Podniku
na kúpu zfavneného mobilného telefónu, je povinný tak urobiť výlučne osobne na predajnom mieste Podniku a na prisluänom tlačive Podniku spolu s vrátením kompletného a nepoškodeného mobilného telefónu v
originálnom balení v súlade s podmienkami uvedenými v Dodatku k Zmluve a spolu so SIM kartou, a (ii) v prípadle, ak Účastník nevyužil ponuku Podniku na kúpu zfavneného mobilného telefónu, je oprávnený
od tejto Zmluvy odstúpiť osobne na ktoromkolvek predajnom mieste alebo doručením písomného prejavu vôle Účastníka odstúpiť od tejto Zmluvy na adresu spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10. 825
13 Bratislava, spolu so SIM kartou. V prípade. ak Účastník využije právo odstúpiť od tejto Zmluvy alebo kúpy zravneného mobilného telefónu, ak sa má uplatniť a v súvislosti s touto Zmluvou prešiel z užívania
služieb Easy na mesačný program služieb podra tejto Zmluvy, Podnik bude Účastníkovi ďalej vo vzťahu k SIM karte poskytovať pôvodný program služieb, ktorý využíval na základe pôvodnej Zmluvy. Odstúpenie
od tejto Zmluvy musi mať písomnú formu.
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VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNÍKA (ak
ale
Účastníka alebo na základe zá

v.............................................

Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom

tpolnt Slovakia s:.r.o.
cltý park WestpOint 02

Bli
Lo

Účastník

/J.::J. hŕ/<9t../
.

� (,}1t;·900- ·5·S·wzomo,
791 11, Qt(:, SK l0l1791279

,1

V ........... ............. ......... .... ......

··

,f ' tf,._;�
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k Zmluve o poskytovaní verejných služíeb ,

•

uzavretý podra zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších predpisov
l. č. 911352448,SIM karta č. 8942102480003835663
(ďa l ej l en "D odatok")

•

•

•

•

•

•

•

ST -C 1str.

PODNIK
Obchodné meno

Slovak Telekom, a.s.

Sídlo l adresa

Karadžičova 1O, 825 13 Bratislava

Zapísaný

Obchodny register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vloika tiSlo 2081/B

Zastúpený

Brightpolnt Slovakia, s.r.o., so sidlom Logistlcký areál
Westpolnt 02, Lozorno, IČO: 35879157

1(;_0

35 763 469

OIC

aej en "Podnik") a

lK6d

e

IC pr DPH

2020273893
predajcu:

l

01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

j K6d

SK2020273893

l

tlačiva:

C0030

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l názov

ParazHologlcky ustav SAV

Sídlo l miesto podnikania

Hlinkova 620/3,

Register, číslo zápisu podnikatera

-

IGO

00586951

Zastúpený
(dalej len Utastmk

040 01 Koilce - Sever
OIC

l

Branislav Palko

)

pre DPH

o

TABUĽKAČ 1
Program stužieb:

Podnlkatel 150 NEW

Aktivačný poplatok:

0,02€

Typ MTIOátové zariadenie

Nokla C1.01

Výrobné tislo (IMEIIEUI)

351679057300986

Maximálna kúpna cena za MT!Dátové zariadenie

1,00€

Doba viazanosti:

24meslacov

Minimálny program Služieb:

PODNIKATEL 90 NEW

Zmluvná pokuta:

414,92€

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok,ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných služieb uzatvorenú vo vzfahu k !.č/SIM karte s číslom uveden Im v záhlaví tohto Dodatku meni a upravuje v rozsahu
a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len "Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy,ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
1.

Predmetom tohto Dodatku je:

a)

aktivácia programu Služieb uvedeného v taburke č. 1 tohto Dodatku,a to vo vzfahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte,ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovat
(ďalej len "SIM karta") s tým,že Účastník je povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v taburke č. 1 tohto Dodatku;

b)

záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zravneného mobilného telefónu,ktorý je bližšie špecifikovaný v taburke č. 1 (ďalej len "Mr). Účastník berie na vedomie, že MT je v čase jeho predaja
Účastníkovi zakódovaný len na použ�ie so SIM kartou Podniku a že bude od kódovaný na základe písomnej žiadosti Účastníka po uplynuli doby viazanosti podra tohto Dodatku a po uhradení poplatku
podfa platného Cenníka Podniku. Účastník svojim podpisom zárove� potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného MT;

c)

záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu Služieb Podniku podfa zvoleného programu Služieb a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len Všeobecné podmienky"),platným Cenníkom Služieb spoločnosti
Slovak Telekom,a. s. (dalej len .Cenník") a týmto Dodatkom; a záväzok Účastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súladle s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických
zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku k Zmluve (ďalej len "Administratívny poplatok"),pričom Administratívny poplatok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za
Služby vystavenej Podnikom a doručenej Účastníkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastník s Podnikom nedohodne inak; Účastník nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny
poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje príslušný aktivačný poplatok,(ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov,kedy
sa účtuje poplatok za prechod v súlade s Cenníkom; Účastník berie na vedomie, že v pripade ak si týmto Dodatkom uzavretým po 01.09.2009 aktivoval alebo pokračuje vo využívaní niektorého z
programov Služieb Podnikater (i) bude mu príslušný program Služieb Podnikater odo d�a účinnosti tohto Dodatku poskytovaný za podmienok a za cenu podra Cenníka platného pre nové programy
Podnikater od 02.09.2009 (program Služieb Podnikater je považovaný za tzv. program Služieb Podnikater aktivovaný od 2.9.2009), (ii) k novým programom Podnikater aktivovaným od 2.9.2009 nie je
možné okrem iného súčasne aktivovať a využívať baličky Oddychové minúty alebo Viac MMS z doplnkových Ballčkov Viac a ani doplnkové služby web"n"walk Suň alebo web·n·walk Suň & Mail a v
prípade,ak Účastník niektorú z týchto doplnkových služieb využíva, bude mu odo dňa účinnosti tohto Dodatku automaticky deaktivovaná;
•

2.

Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v taburke č. 1 tohto Dodatku (ďalej len .doba viazanosti") nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopustí takého konania a ani
neumožní také konanie,na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Účastnlka; za žiadosť
o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pritom považuje najmä výpoveď Zmluvy zo strany Účastníka, žiadosť o jej vypojenie v prípade straty alebo krádeže SIM karty,ako aj odstúpenie Účastníka od
Zmluvy z iného dôvodu,než je porušenie povinností na strane Podniku. Účastník zárove� berie na vedomie a súhlasi s tým,že (i) počas doby viazanosti nemOže požiadať vo vzfahu k SIM karte
uvedenej v záhlavi tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služieb na program Služieb iTariff,okrem prípadu,ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb iTariff a
za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ii) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzfahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu
Služieb na program Služieb Podra seba,okrem prípadu,ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb Podra seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom. Podnik a Účastník sa
dohodli,že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podra tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastnika o prenesenie telefónneho čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S ohfadom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku,osobitne s oh radom
na záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zravneného MT podfa bodu 1 písm. b) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zravu z kúpnej ceny MT,sa Podnik a Účastník dohodli, že po dobu
viazanosti uvedenú v taburke č. 1 tohto Dodatku Účastník nepožiada o prenesenie čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Účastník zárove� berie na vedomie a
súhlasi s tým,že v prípade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je v súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v taburke č. 1 tohto Dodatku.

3.

Účastník berie na vedomie,že Podnikom poskytnutá výška zravy z kúpnej ceny MT je odlišná v závislosti od zvoleného programu Služieb. Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v taburke
č. 1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nižším mesačným poplatkom,ako má minimálny program služieb uvedený v taburke č. 1 tohto Dodatku.

4.

V prípade porušenia záväzku Účastníka uvedeného v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku, v dôsledku čoho dôjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, je Účastník povinný uhradiť
Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v taburke č.1.V prípade žiadosti Účastníka o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta podra predchádzajúcej vety splatná
okamihom doručenia žiadosti o vypojenie SIM karty z prevádzky Podniku.

5.

Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami,pričom zmena pôvodného programu Služieb podra bodu tohto Dodatku ako aj aktivácia služieb v zmysle bodu 1 tohto
Dodatku bude vykonaná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni uzavretia tohto Dodatku. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú,a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2 tohto
Dodatku,ktorá sa v prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastníka alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť Účastníkovi
poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia alebo obmedzenia
poskytovania Služieb Podniku. V prípade,ak Účastník uzavrel tento Dodatok pri jeho doručeni kuriérom, je pre účely posudzovania začiatku Doby viazanosti uvedenej v bode 2 tohto Dodatku rozhodujúci
okamih aktivácie služieb v zmysle bodu 1 tohto Dodatku alebo zmeny pôvodného prorgamu služieb podra bodu tohto Dodatku.

6.

V prípade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpečiť predaj zravneného mobilného telefónu špecifikovaného v tomto Dodatku a k predaju tohto mobilného telefónu došlo na diarku
s doručovaním prostredníctvom kuriéra (dalej len "kúpna zmluva uzavretá na diarku"),je Účastník,ktorý je fyzickou osobou a ktorý tovar neobstaral na účely výkonu svojho zamestnania,podnikania
alebo povolania, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diarku do siedmich pracovných dni od doručenia mobilného telefónu kuriérom a to doručen im písomného prevaju vore Účastníka
odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diarku na príslušnom fo nmu l ár l Podniku spolu s vrátením mobilného telefónu v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie
a v pôvodnom baleni na predajnom mieste Podniku (t.j. nie v priestoroch jeho značkových alebo autorizovaných obchodných zástupcov, resp. Iných oprávnených subjektov). Účastník
berie na vedomie,že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diarku podra predchádzajúcej vety súčasne so zánikom kúpnej zmluvy zaniká v súlade s ustanovením § 52a Občianskeho
zákonníka v platnom zneni ku dňu účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy aj samotná Zmluva a Podnik nebude ďalej vo vzfahu k SIM karte poskytovať služby na základe Zmluvy z dôvodu jej zániku
zo zákona ako závislej zmluvy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá Účastník,ktorý je fyzickou osobou-podnikater,ktorý tovar obstaral za účelom výkonu svojho povolania alebo podnikania a
ani Účastník - právnická osoba. Fyzická osoba-podnikater svojim podpisom prehlasuje, že pri uzavreli tohto Dodatku a kúpnej zmluvy na zravnený mobilný telefón koná pre účely svoje podnikatelskej
činnosti a služby a tovary podra tohto Dodatku obstaráva pre účely výkonu svojho podnikania alebo povolania.

7.
8.
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Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely
Žiadost' o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy

•

•

•

•

•

•

•

•

t. č. 911883800, SIM karta č. 8942102480003835705
ST -C 1 str.

PODNIK
Obchodné meno
Sídlo l adresa
Zapísaný
ICO
Zastúpený

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
s.r.o.,

so

lc pre DPH

2020273893
sídlom

Logistický

Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35879157

.
(ďalej len Podmk ) a
..

OIC

35 763469
Brightpoint Slovakia,

areál

l Kód

predajcu:

l

l SK2020273893

01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

"

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l názov
Sídlo l miesto podnikania
Register,
zápisu
číslo
podnikatera

IGO

Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 620/3, 040 01 Koiice -Sever

l OIC

00586951

Zastúpený
Dátum narodenia: •)
(ďalej len "ucastnlk")

Branislav Pet'ko

l

l DZena

OMuž

l IC pre DPH

lo

l

UDELENIE SÚHLASU:
Ja, Účastník, týmto súhlasím, aby spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava (ďalej len "spoločnosť Slovak Telekom")
(i)
./ÁNO
o NIE
používala moje údaje na marketingové účely (napr. na vypracovanie marketingových ponúk spoločnosti Slovak Telekom alebo iných osôb). Tento súhlas sa vzťahuje na údaje
získané zo v�etkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom v zmysle v�becných podmienok vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnúlé službu/y (článok
.Spracúvanie na marketingové účely") tzn. aj na údaje, ktoré o Účastníkovi spoločnosť Slovak Telekom ziska zo zmlúv, ktoré budú uzavreté až v budúcnosti, ako aj zo zmlúv uzavretých v minulosti
a zahŕňa identifikačné, kontaktné, prevádzkové a iné údaje, ktoré spoločnosť Slovak Telekom ziska v súvislosti s poskytovaním služieb (napr. doba trvania zmlúv, druh programu služieb, aktivované
služby, objem prevádzky, mnou volané telefónne čísla), s výnimkou môjho rodného čísla, čísla identifikačného dokladu alebo iného dokladu totožnosti, štátnej prislušnosti a výške mojich neuhradených
závázkov. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaj o dátume môjho narodenia a na údaj o mojom pohlaví (muž/žena) uvedené vyššie v tabulke; Slovak Telekom môže na základe poskytnutého dátumu
narodenia spracúvať na marketingové účely aj údaj o mojom veku. Zároveň súhlasím, aby ma spoločnosť Slovak Telekom kontaktovala pre účely priameho marketingu produktov a služieb spoločnosti
Slovak Telekom a iných osôb najmä prostredníctvom volania, automatických volacích systémov, zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a MMS. Súhlas podla tohto bodu trvá do uplynutia 1 roka
po zániku všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom.
(ii) OÁNO
./ NIE poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (i) spoločnosti Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o., PosAm, spol. s r.o., a ďaliiim dcérskym spoločnostiam spoločnosti Slovak
Telekom. Tteto osoby môžu používať poskytnuté údaje na marketingové účely uvedené v bode (i) (tzn. aj na vypracovanie marketingových ponúk a kontaktovanie volaním alebo elektronickou poštou),
a to po dobu 1 roka po tom, čo im budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia údajov sú uvedené aj vo v�ých podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre príslušnú/é službu/y
(článok Poskytovanie údajov)
Spoločnosť Slovak Telekom môže používať moje údaje na marketingové účely za podmienok uvedených vo viieobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre príslušnú/é službu/y, v
príslušných právnych predpisoch a v súlade s mojimi súhlasmi, ak sú podmienkou spracúvania. Beriem na vedomie, že poskytnutie údajov a súhlasov podla bodov (i) a/alebo (ii) vyššie na ich spracúvanie
na marketingové účely je dobrovolné. Tieto súhlasy môžem kedykorvek odvolať prejavom vôle doručeným spoločnosti Slovak Telekom.
Beriem na vedomie, že môžem spoločnosť Slovak Telekom požiadať o informáciu, ako sa moje údaje používajú. Detailné vymedzenie práv obsahuje §20 zákona o ochrane osobných údajov a sú bližšie
špecifikované aj vo v�becných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre príslušnú/é službu/y(článok Poučenie o právach dotknutej osoby).

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA ÚDAJOV:
1) Žiadam o vyčlenenie z databázy pre zasielanie ntklamných informácii cez ..):

DSMS
OTelemarketing (volania)

OMMS
OListy, letáky zasielané poštou

De-mail
OPonuky vo faktúre

OObsahové SMS - Služby mobilnej zábavy

2) Žiadam ..):

Oaby mi spoločnosť Slovak Telekom nezasielala reklamné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a služieb tretích strán
Vyhlasujem, že vyiiäie uvedené súhlasy zodpovedajú mojej slobodnej a vážnej vôli.

e.:>

r;dr ,f(Z �Iúpeni'
.
Branoslav
Peťko

S l OV" r,
H ; ; i l f\/.J V O

'

·. ·

·

.;:;

v40 ví r(v.;;w
o

•) na základe poskytnutého údaju o dátume narodenia môže byť spracúvaný aj vek Účastníka

..) označením príslušného políčka Účastník vyjadruje, že si neželá byť kontaktovaný daným kanálom alebo s danými ponukami
...) doplni sa obchodné meno/názov, meno a priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka podpisujúceho

Slovak Telekom dôverné

1 1 11

©2012Tower

1045392420196

Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
t. č. 9 11352448, SIM karta č. 8942102480003835663

•

•

(ďalej len "Zmluva") medzi

•

•

•

•

•

•

ST-C1 str.

PODNIK
Slovak Telekom, a.s.

Obcllodné meno
Sídlo l adresa
Zapisa.,Y
1�,;0
Zastúpený

Karadli ova 10, 825 13 Bratislava
Obchodný register Okresného
35 763 469

súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka tislo 2081JB

OIC

Lozorno, IČO: 35879157

..) a

(ď aleJ len Podmk

l

Kód predajcu:

SK2020273893

IC pre DPH

2020273893

Brightpolnt Slovakia, s.r.o., so s1dlom Loglstický areál Westpolnt 02,

l

01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL

ÚČASTNÍK· PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodne meno l názov
Sídlo l miesto podnikania
Register, číslo zápisu podnikatefa

reo

ParazRologlcký ústav SAV
Hlinkova 620/3, 040 01 Košice· Sever

-

00586951

Zastúpený
(ďaleJ len Utastmk )

Branislav

SLUŽBA
Faktúra

v

OIC

IC pre DPH

PÔVODNÉ NASTAVENIE SLUŽIEB
Elektronická faktúra

AKTUÁLNE NASTAVENIE SLUŽIEB
Papierová faktúra

o

Petko

.......... ,dňa .....

Parazitologický ústav SAV
v zastúpení

v zastúpení

Branislav Petko

Brightpoint Slovakia, s.r.o., so síd
areál Westpoint 02, Lozorno,

IČ
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