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Zmluva o pripojení
uzatvorená pcdra ust. § 43 a nasl. zák. Č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpísov
(ďalej len "Zmluva") medzi - - ~ - -Mobile-

ST -C 1 sIr.

Evidenčné číslo zmluvy .
PODNIK

Sídlo I adresa Karadžičova 10, 82513 Bratislava

10 35 763 469 OIC 2020273893 IC pr. DPH SK202Q273893

Obchodné meno Slovak Telekom, a.s.

Zapísaný Obchodny register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka čislo 208118

Zastúpený Mgr. Milan Hvizdoš, obchodný reprezentant Kód predajcu: 01.KE.TMSK.HVIZDOS.MILAN Kód tlačiva: C0020
(dalej len ~Podnik·) a

ÚČASTNíK - PRÁVNICKÁ OSOBA I FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno I názov Speciálna zäkladná škola
Sídlo I miesto podnikania Rovnlková 2356/11, 040 12 Košice - nad Jazerom
Register, čislo zápisu podnikateľa

I O 31263178 OIC IC pr. DPH
Zastúpený Jana Valenčáková..(ďalej len Učastmk)

ADRESA ZASIELANIA FAKTÚR
Obchodné meno alebo názov Speclálna základná škola
Ulica, súp. erste Rovnlková 2356/11 Obec Košice - nad Jazerom PS 04012

SIM KARTA
Telefónne člslo 911244561 SIM karta č. 8942102480001614680
Dátum aktivácie 5, januára 2011 Zúčtovacie obdobie Od: 15. dňa mesiaca vrátane Do: 14, dňa mesiaca vrátane
Verejná telefónna služba GSM I UMTS Program služieb BEZ ZAVAZKOV

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
I CLlP
I Povolenie medzinárodných hovorov

I Nezverejnenie v zozname učastníkov2) I Jazyk účtu
Jazyk: SJ

I MMS

I Získanie, analýza a poskytovanie údajov

Pozn.:
2) Údaje ÚčastnIka a telefónne číslo priradené k danej SIM karte nebudú zverejnené v zozname účastníkov Podniku, v telefónnom zozname účastnikov pcskytovancm poskytovateľom univerzálnej služby alebo poskylovanom zo
strany inej osoby a zverejnené v rámci infonnačnej služby.

I Typ mobilného telefónu:
MOBILNÝ TELEFÓN

1 Výrobné číslo (IMEl): 1-

VYHLÁSENIE ÚČASTNíKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámiUa so Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostrednictvom verejnej
mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej aj len "Všeobecné podmienky" s osobitnými podmienkami služieb, ak ich Podnik vydal pre služby, ktoré požadujem aktivovať (dalej len "osobitné
podmienky") a Cennikom služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej aj len "Cennikj, ktoré sa ako neoddeliterné súčasti tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných
podmienok, osobitných podmienok, Cenníka a vyššie špecifikovanej SIM karty, (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve špecifikované 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) že v prípade, ak
som ako Účastník prešiel z uživania služby Easy na užívanie postpaidových služieb Podniku s ponechaním si SIM karty a telefónneho čisla, disponujem SIM kartou s prideleným telefónným číslom tak ako je bližšie
špecifikovaná v tabulke pcdra tejto Zmluvy, ktorá mi bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy.

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podľa špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená
Cennikom. Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruši platnosť a účinnosť Zmluvy o pripojení - Služba Internet Nonstop uzavretej vo vzťahu k vyššie špecifikovanej SIM karte
medzi zmluvnými stranami dňa ..

V prípade, ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostrednictvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o pripojeni, zmluvné strany sa týmto zároveň dohodli, že
pôvodná zmluva o pripojení (v zneni všetkých jej dodatkov) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Zánikom pôvodnej zmluvy o pripojení však nezanikajú nároky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej zmluvy
o pripojení, ktore zostávajú zachované aj po jej zániku (najmä právo Podniku na úhradu Služieb poskytnutých Účastníkovi na základe pôvodnej zmluvy o pripojení, ako aj právo Účastníka reklamovať správnosť úhrady
alebo kvalitu poskytovaných Služieb na základe pôvodnej zmluvy o pripojení za podmienok uvedených v Zákone a Všeobecných podmienkach).

V prípade, ak Účastnik pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o pripojení, ktorá v zmysle príslušných právnych predpisov
zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych skutočnosti (vrátane skutočností uvedených v tejto Zmluve), Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Podnik môže po uzavretí tejto Zmluvy
odovzdať Účastníkovi do užívania rovnakú SIM kartu vyššie špecíňkovanú spolu s rovnakým prideleným telefónnym číslom, ktoré Účastník užfval na základe pôvodnej zmluvy o pripojeni.

VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNíKA Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom Účastníka alebo na základe zákona
alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

V Košiciach, dňa 5. januára 2011

F

POUŽíVANIE ÚDAJOV O ÚČASTNíKOVI:
Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v príslušných právnych predpisoch, V prípadoch, kde môže Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje
používalí na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámil', že si neželá takéto používaníe jeho údajov. Účastník môže Podnik kedykoľvek požiadal' o íntormácíu, ako sa jeho údaje používajú.
Víac ínfonmácií o používaní údajov možno nájsť na www.slovaktelekom.sk.
Súhlasy Úeaslnlka: Súhlasím, aby Podnik
(i) používal moje údaje na marketingové účely (napr. na vypracovaníe marketingových ponúk Podniku alebo íných osôb, vývoj produktov a služieb Podníku a ích uvádzaníe na trh, na analýzu mojej

prevádzky). Tento súhlas sa vzťahuje na údaje získané zo všetkych zmluvných vzťahov medzi mnou a Podnikom a v zmysle Všeobecných podmíenok (článok .Spracúvaníe na marketingové účely")
zahŕňa identífikačné, kontaktné, prevádzkové a íné údaje. ktoré Podník získa v súvislostí s poskytovanim Služíeb (napr. doba Irvanía zmlúv, druh programu služieb, aktivované Služby, objem prevádzky,
mnou volané telefónne čísla). Zároveň súhlasím, aby ma Podnik kontaktoval pre účely priameho marketingu produktov a služieb Podniku a iných osôb najma prostredníctvom volania, automatických
volaclch systémov, zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a MMS. Súhlas podľa tohto bodu trvá do uplynutia 1 roka po zániku všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a Podnikom. NIE

(ii) poskytol 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 Podniku. Tieto osoby móžu používal'
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
ím budú poskytnuté. NIE

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK
Slovak Telekom dôverné
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