
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky: 
Kód účastníka: 

1-

794352489096 
2106885700 

 Kód adresáta: 2106885701 

 Kód tlačiva: 405 

uzavretá podľa zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších predpisov 
(ďalej spolu len ,Zmluua• alebo ..Dohoda') medzi: 

PODNIK 

Slovak Telekom, 

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

sa, vložka číslo 2081/8. IČO: 35 763 469, DIC: 2020273893, re DPH: SK2020273893 

Kód preda•cu: Telesales VSE Rep 45565 Kód tlačiva: 405 

Zastúpený: Silvia Haburaj 

(ďalej len "PODNIK”) a 

PRÁVNICKÁ OSOBNFYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ 
Obchodné meno I 

Sídlo odnikania: 
Základná škola Podzáhradná 51 Bratislava, Podzáhradná 5233/51 , 82107 Bratislava 214 

Register, číslo zápisu 

odnikatera: 
 

Kontaktn ' e-mail:  Kontaktné tel.č.: 0903355337 

 31745041  re DPH:  

(ďalej len "Účastník") 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA 

Titul/Meno/Priezvisko:  Alena Heldeová    

  Súpisné číslo:   Orientačné číslo:  

Obec: 
    PSC:  

Telefón: 0903355337 .OP Pasu: Identi  Card - ER482997 

ADRESÁT - adresa zasielania ísomn 'ch listín 

Titul/Meno/Priezvisko:  Základná škola Podzáhradná 51 Bratislava 

Adresa zasielania: Podzáhradná 5233/51, 82107 Bratislava 214 

Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na intemetovej stránke Podniku 

Požadu•em doručovanie EF PDF do e-mailu sivakova zs odzaba.sk 

Zúčtovacie obdobie:  Mesačne od 15.dňa v mesiaci do 14. dňa v mesiaci 

SIM KARTA A ZARIADENIE 

Mobiln• Hlas SIM karta č.  Mobiln' Hlas Tel. č. 0911014337 

TABUĽKA č. 1 Mesačné poplat  

AKCIA: Bez záväzkov Aktivácia 

Kontaktná osoba: Aena Heldeová Telefón: 0903355337 
Adresa doručenia: Podzáhradná 5233/51, 82107 Bratislava 

Služ „bež& Ľariök

  

Pro ram služb : Bez záväzkov Aktivácia 

Zverejnenie v telef. zozname: žiadam o nezverejnenie Rozhodcovská 

doložka: Nie 

Kontrola dát v roamin u 

Aktivácia 
Limit kontrol dát cena s DPH v EUR : 24,00 

1 ) Predmetom tejto Zmluvy je: 



a) Záväzok Podniku aktivovať a poskytovat program Sluaeo uvedeny v tačutke č. 1 tejto Zmluvy, a to vo vztahu k SIM karte uvedenej v tabuľke s názŮom 

„SIM KARTA A ZARIADENIE", resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnost nahrádzat (dalej len "SIM karta") s tým, že Účastník je povinný zaplatiť 

aktivačný poplatok aktiváciu SIM karty uvedený tabuľke č. I tejto Zmluvy. 
b) Záväzok Účastníka (i) riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného  Služieb, ktoré sú uvedené v 

Cenniku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len .Cennik"), Dlatnému ku dňu podpisu tejto Zmluvy (ii) dodržiavať svoje povinnosti v sůlade s touto 

Zmluvou, možnost program Služeb oboznámiť Cenníkom. vydané pred Osobitnými a podpisom Všeobecnými podmienkami tSto Zmluvy podmienkami na pre 

internetovej poskytovanie pre poskytovanie stránke zvoleného Podniku verejných programu www.telekom.sk Služieb (ďalej len alebo (ďalej „Všeobecné na len 

predajných „Osobitné podmienky"), miestad1 podmienky"), s Podniku.ktorými ak boli sa mal pre Účastníkzvolený 
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Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely Žiadosť o 

začlenenie/vyölenenie do/z databázy 

Podnik 

Slovak Telekom, 

a.s.  

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel 

sa, vložka číslo 2081/8, ICO: 35 763 469, DIC: 2020273893, 1C pre DPH: SK2020273893 

Kód reda•cu; Telesales  Re 45565 Kód tlačiva: 831 

Zastúpený: Silvia Haburaj 

(ďalej len 'Podnik") a 

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBNFYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ 
Obchodné meno 
Sídlo_ odnikania: 

Základná škola Podzáhradná 51 Bratislava, Podzáhradná 5233/51, 82107 Bratislava 214 

Register, číslo 

zápisu 

odnikateľa: 

 

Kontaktn e-mail:  Kontaktné tel.č.: 0903355 37 

ICO: 31745041 I pre DPH:  

(ďalej len "Účastník") 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN 1 ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 1 SPLNOMOCNENÁ OSOBA 

Titul/Meno/Priezvisko:  Alena Heldeová    

  Súpisné číslo:   Orientačné číslo:  

Obec:       

Telefón: 0903355337 .OP I Pasu: Identi Card - ER482997 
UDELENIE SÚHLASU: 

Ja. Účastník. týmto súhlasim, abv spoločnost Slovak Telekom. a.s„ Bajkalská 317 62 Bratislava ( ďalej len *spoločnost Slovak Telekom") 

Nie (i) 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 

Podmienok spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov (ďalej len 

„Podmienky) a zahŕňa identifikačné. kontaktné. prevádzkové a iné údaje, ktoré spoločnost 



Slovak Telekom získa 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 a štátnej príslušnosti. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaj o dátume môjho 

narodenia a na údaj o mojom pohlaví (muž/žena) uvedené vyššie v tabuľke; spoločnost 

Slovak Telekom môže na základe poskytnutého dátumu narodenia spracúvat na 

marketingové účely aj údaj o mojom veku. Spoločnosť Slovak Telekom ma bude pri 

spracúvaní údajov kontaktovať pre účely priameho marketingu produktov a služieb 

spoločnosti Slovak Telekom alebo iných osôb najmä prostredníctvom volania, 

automatických volacích systémov, zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a MMS. 

Súhlas podra tohto bodu trvá do uplynutia 2 rokov po zániku všetkých zmluvných vzťahov 

medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom. 

[Ä]  Nie (ii) zasielala reklamné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a služieb tretích strán. 

[8  Nie (iii) poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (i) spoločnosti PosAm, spol. s 

r.o., a ďalším dcérskym spoločnostiam spoločnosti Slovak Telekom. Tieto osoby môžu 

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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 . , dňa..... 

Firma } meno priezvigko #kazníka 
 120 Základná škola Podzáhradná 51 Bratislava 
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