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uva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podla zákona č.351l2o11 Z.z, o eleKronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

(ďalej spolu len lmluva" alebo ,Dohoda") medzi:

PoDNlK

(ďalej len "PODNIK")a
pnÁvuc xÁ osoBAJFYzlcKA osoBA - PoDN l KATEť

(ďalejlen "Účastník")

šrerurÁnNy oRGÁN l zÁxottttÝ zÁsrupcn / spLNoMocNENÁ osoBA

ADREsÁ,

Kód objednávky: 1-368344013988
Kód účastníka: 1172619300
Kód adresáta,. 1172619301

Kód tlačiva; 405

Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vložka číslo 208,t/B, lCO:35 763 469, DlC: 2020273893, lC pre DPH: SW

kód oredaicu: Telesales VSE Rep 41090 IKód tlačiva; 405
ZastúpenÝ: silvia Haburaj

obchodné meno /

Sídlo podnikania:
Základná škola pre '1 . - 4. ročník s materskou školou, Pernek č. 285, Pernek 285, 90053 Pernek pri
Malackách

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
KontaktnÝ e-mail: zs@zspernek,edu,sk Kontaktné tel.č.: 0347784121
lCO: 30866065 lC pre DPH:

Titul/Meno/Priezvisko: -Základná Skola Pre 1,-4. Ročník S Materskou Skolou
Ulica: ISúpisné číslo: I orientačné číslo:
obec: PSC:
Telefón: lC.OP/Pasu: |-

,T - adresa zasielania písomn listin
Titul/Meno/Priezvisko: Základná škola pre 1. - 4. roěnik s materskou školou, Pernek č, 285
Adresa zasielania: Pernek 285, 90053 Pernek pri Ma|ackách
Spósob faktui,ácie: Papierová faktúra zasielaná poštou,
zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

slM KARTA A zARlADENlE
Mobilný lnternet SlM karta č. Mobilný lnternet Tel. č. 0910124397
lMEl Lenovo Tab E10

TABUťKA ě. 1

AkclAl Mobilný internet akciová ponuka ,4,ktivácia

Kontaktná osoba: -Základná Škola P.e 1"-4. Ročník S Materskou Školou Telefón: C347784121
Adresa doručenia: Pernek 285, 90053 Pernek
Služba: Mobilný lnternet DOBA VIAZANOST!: 24 mesiacov
Proqram služby: Mobilný internet S Aktivácia

Zvereinenie v telef, zozname: Ziadam o nezverejnenie
Blokovanie T-Platieb Akiivácia
kontrola dát v roaminqu Aktivácia

Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 24,00

Náaov platnosť cenv Cena s DPH Splatnost'
Súčet všetkých zliav zo štandardných
poplatkov za službv

100,00 EUR

Neakciová maloobchodná cena za
kzDátové zariadenie

199,00 EUR

Akciová kúpna cena za KZDátové Kúpna cena
zariadenie

19,00 EUR jednorázovo

Základ zmluvnej pokuty - počiatočná
suma, ktorá bude klesat'

280,00 EUR*

Na položky označené " sa neuplatňuje DPH

Kód objednávky: 1-368344013988
v0.'l 6.01 6-20'1 907 24-1 1 :35.28
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VŽiline, dňa 08.08.2019
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Záklainá škcia pr-e i. - 4. ročni!;
s materskoLl škcjlu;,/

90] 53 Fer.r/k'c. 289.//
'/-\ ' i

V
Flrma / meno priezvisko zákazníka

ž§* Základná škola pre 1. - 4. ročnik s materskou ško|ou, Pemek č- 285
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Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely
Žiadost' o začle ne n ie/vyčle nen i e do/z databázy

(ďalej len "Podnik") a

účasrruix - pRÁvNlcKÁ osoBAJFyzcKÁ osoBA - poDNlKATEť

(ďalejlen "Úěastník")

šrnrurÁnNy oRGÁN l zÁxottHÝ zÁsrupcR / spLNoMocNENÁ osoBA

UDELENIE súnlesu:

Ja, Úóastník, t!,mto súh|asím, aby spoloónosť §lovak Telekom, a.s., Bajkalská 8'l7 62 BratisIava ( ďalej len ,,spoločnost'Slovak Telekom')

(i) používala moje údaje na marketingové účely (napr. na vypracovanie marketingových
ponúk spoloónosti Slovak Telekom alebo iných osób), Tento súhlas sa vzt'ahuje na
údaje získané zo všetkých zmluvných vzt'ahov medzi mnou a spoločnost'ou Slovak
Telekom v zmysle Podmienok spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných
údajov (d'alej len ,,Podmienky) a zahiňa identifikačné, kontaktné, prevádzkové a iné
údaje, ktoré spoločnost'Slovak Telekom získa v súvislosti s poskytovaním služieb (napr.
doba trvaniazmlúv, druh programu služieb, aktivované služby, objem prevádzky, mnou
volané telefónne čísla), s výnimkou mójho rodného čísla, čísla identifikačnéhc dokladu
alebo iného dokladu totožnosti a štátnej príslušnosti. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaj
o dátume mójho narodenia a na údaj o mojom pohlaví (mužlžena) uvedené vyššie v
tabul'ke; spoločnost'Slovak Telekom móže na základe poskytnutého dátumu narodenia
spracúvat'na marketingové účely aj údaj o mojom veku. Spoločnost'Slovak Telekom ma
bude pri spracúvaní údajov kontaktovat'pre účely priameho marketingu produktov a
služieb spoločnosti Slovak Telekom alebo iných osób najmá prostredníctvom volania,
automatických volacích systémov, zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a MMS.
Súhlas podl'a tohto bodu trvá do uplynutia 2 rokov po zániku všetkých zmluvných
vzt'ahov medzi mnou a spoločnost'ou Slovak Telekom.

ffi Áno ! Nie (ii) zasielala reklamné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a s|užieb tretích strán.

ffi Áno ! ttie (iii) 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 d'alším dcérskym spoločnostiam
spoločnosti Slovak Telekom. Tieto osoby móžu používat'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 v Podmienkach.
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ffi Áno ! Nie

Podnik
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel

Sa, vložka číslo 2081/B, lČo: ts 763 469, DlČ:2020273893, lČ pre DPH: sK2020273893
kód predaicu: Telesales VSE Rep 41090 I Kód tlačiva: 831

ZastúpenÝ: Sílvia Haburaj

obchodné meno /

sídlo podnikania:
Základná škola pre 1. - 4. ročník s marerskou školou, Pernek č,285, Pernek 285, 90053 Pernek pri

Malackách
Register, ěíslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-maiI: zs(@zspernek.edu.sk Kontaktné tel,č,: 0347784121
lCO: 30866065 lC pre DPH:

Titul/Meno/Priezvisko -Základná Skola Pre 1,-4, Ročník S Materskou Skolou
Ulica: I Súpisné číslo: orientačné číslo:
Obec: PSC:
Telefón: l C.OP / Pasu: l -
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V Žitine, dňa 08.08.20í9
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Zákiadná ško|a pre 1. - 4, ročník

900 53 Peňhkč.
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