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Kúpna zmluva Kód objednávky: 1-783933548523
Kód účastníka: 1017225600
Kód adresáta: 1017225601

Kód tlačiva: 818

uzatvorená medzi podnikom ako predávajúcim: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893, zapísaným v
obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďalej len „Podnik“), a účastníkom ako kupujúcim (ďalej len „Kúpna

zmluva“).

PODNIK

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893

Kód predajcu: Retail Shop TL_5123061 Kód tlačiva: 818
Zastúpený: Tomajko, Roman
(ďalej len "Podnik") a

KUPUJÚCI
Obchodné meno /
Sídlo podnikania:

Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, 05934  Spišská Teplica

Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail: obec@obecspiskateplica.sk Kontaktné tel.č.: 0911974426
IČO: 00326534 IČ pre DPH:

(ďalej len "Kupujúci")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Ing. Šeliga
Ulica: Súpisné  číslo: Orientačné číslo:
Obec: PSČ:
Telefón: 0911974426 Č.OP / Pasu:

TABUĽKA č. 1
AKCIA: 2018 - Telefonovanie - Predaj KZ - Skupina 2 Aktivácia

Gigaset C530 - predaj Aktivácia

Číslo zmluvy:
9925785099

Kontaktná osoba: Ing. Radoslav Šeliga  Telefón: 0911974426
Adresa doručenia: Obrancov mieru 454/3, 05934  Spišská Teplica

Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Gigaset C530 Pre volacie programy skupina 2 9,90 EUR jednorazovo/v

hotovosti pri
doručení

Zmluvná pokuta za Gigaset C530 Pre volacie programy skupina 2 40,00 EUR* jednorazovo

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

1) PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY: Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č.1. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať
a uhradiť kúpnu cenu.

2) Osobitné ustanovenia

a) Kúpna zmluva sa riadi Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“), Obchodnými podmienkami na
predaj a nájom koncových zariadení, prípadne ďalšími osobitnými podmienkami vydanými Podnikom a upravujúcimi podmienky pre poskytovanie služieb
poskytovaných na základe tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „Osobitné podmienky“), ak nie je dohodnuté inak. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie
Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, (ii) že si záväzne objednávam v tejto zmluve špecifikovaný predmet kúpy, (iii) že sa zaväzujem riadne a
včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, dodatkov k nej, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, najmä riadne a včas platiť
dohodnuté ceny.

b) Kupujúci nadobúda vlastníctvo k zariadeniu dňom jeho prevzatia a uhradenia kúpnej ceny v zmysle tabuľky č. 1, ak nie je dohodnuté inak.

c) Tovar bude Kupujúcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvedenú v tejto zmluve. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od kuriéra
(dobierka), ak nie je  dohodnuté, že kúpna cena bude vyúčtovaná vo faktúre za telekomunikačné služby. Pri preberaní tovaru je Kupujúci alebo jeho
zástupca povinný preukázať svoju totožnosť. Pri doručení zariadenia je Kupujúci povinný uhradiť poplatok za doručeni vo výške uvedenej v tabuľke č. 1.

d) Predávajúci neposkytuje dodatočnú výmenu zakúpeného tovaru, s výnimkou uplatnenia nároku za vady podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka a §
622 a nasl. Občianskeho zákonníka.

3) PODMIENKY AKCIE:
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a) Akciová kúpna cena KZ podľa tab. č. 1 platí za podmienky, že Záujemca na uzavretie a následne uzavrie Zmluvu o poskytovaní verejných služieb (ďalej
len „Zmluva“) alebo Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len „Dodatok“), ktorých predmetom je poskytovanie verejnej telefónnej
služby prostredníctvom TP alebo prístupu ISDN a zaviaže sa využívať  TP alebo ISDN prístup a zvolený volací program, resp. volací balík  z niektorej  zo
skupín tohto cenového výmeru počas doby viazanosti: a) 12 alebo 24 mesiacov odo dňa zriadenia TP1, TP2M alebo ISDN PRA a ISDN BRA prístupu, b)
12, 24 alebo 36 mesiacov odo dňa účinnosti zmeny pôvodného volacieho programu na zvolený  volací program, c) 12, 24 alebo 36 mesiacov odo dňa
kúpy KZ (v prípade, že k zmene volacieho programu nedochádza). 

b) Účastník sa zaväzuje, že počas doby viazanosti nezruší Zmluvu akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou odstúpenia od Zmluvy podľa Všeobecných
podmienok pre poskytovanie verejných služieb, ani  sa nedopustí takého konania alebo  neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo
právo odstúpiť od Zmluvy. Účastník sa ďalej zaväzuje, že počas doby viazanosti nepožiada o zmenu zvoleného volacieho programu, resp. volacieho
balíka na volací program, resp. volací balík s nižším mesačným paušálom, okrem prípadu zmeny medzi volacími programami, resp. volacími balíkmi
zaradenými do rovnakej skupiny. Zoznam volacích programov relevantných pre skupinu I je uvedený v nasledujúcom písmene. Zmena na volací program,
resp. volací balík s vyšším mesačným paušálom sa za porušenie podmienok akcie nepovažuje.  

c) Volacie programy skupina II.: Uni s volacím balíkom Uni 120 / Doma Extra / Doma Nekonečno / Biznis Uni s volacím balíkom Uni 150 / Biznis Slovensko /
Biznis Premium / Biznis ISDN Uni s volacím balíkom Uni 200 / Biznis Partner 60 / Biznis Partner 300 / Biznis Partner nonstop / VoiceVPN/Doma Happy
400, Doma Happy Nekonečno/ Doma Happy L/ Doma Happy XL/ Biznis Linka 400/ Biznis Linka Premium 

d) ZÁVAZOK VIAZANOSTI: Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti v zmysle tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „doba viazanosti“), ktorá sa počíta odo dňa
účinnosti dodatku (ďalej len „Rozhodný deň): (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom vo vzťahu k Službe poskytovanej podľa Zmluvy, teda nevykoná
žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu Zmluvy a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len „záväzok viazanosti“), pričom
porušením záväzku viazanosti je (i) výpoveď Zmluvy Účastníkom, ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej
doby viazanosti (ii) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastníkom ani do 45 dní po jej splatnosti, na základe ktorého vznikne Podniku právo na
odstúpenie od Zmluvy (ďalej len „porušenie záväzku viazanosti“). Doba viazanosti plynie iba počas doby využívania Služby v zmysle tejto kúpnej zmluvy.
V prípade prerušenia poskytovania Služby Podniku na základe využitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z
príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, sa doba viazanosti automaticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu
prerušenia poskytovania Služby Podniku, kedy doba viazanosti neplynie. 

e) ZMLUVNÁ POKUTA: Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej
zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku
porušenia záväzku viazanosti vzhľadom na benefity, ktoré Podnik poskytol Účastníkovi na základe tejto kúpnej zmluvy. Benefitmi podľa tejto kúpnej
zmluvy sa rozumie súčet všetkých zliav z ceny KZ (rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou tohto KZ uvedenou v Cenníku). 

Základ pre výpočet zmluvnej pokuty za porušenie záväzku viazanosti tejto Služby, ktorá zohľadňuje Benefity poskytnuté Účastníkovi podľa tejto kúpnej
zmluvy, je vo výške určenej v tejto kúpnej zmluve (ďalej len „Základ pre výpočet“). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podľa nižšie
uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpočet počas plynutia doby viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia
poskytovania Služieb v dôsledku porušenia záväzku viazanosti: 

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = Základ pre výpočet ZP – (celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dní doby viazanosti * Základ pre výpočet
zmluvnej pokuty) 

Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný záväzok
viazanosti, preto Účastník zmluvnú pokutu za porušenie záväzku viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody
spôsobenej porušením záväzku viazanosti, pre prípad ktorej bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej
zmluvnej pokuty. 

 

4) Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania
osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje. 

 

Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť pri podpise a uzavretí tejto Zmluvy využiť technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku. 

(i) Ak Účastník túto možnosť využil, je táto Zmluva uzavretá v písomnej forme a podpísaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostredníctvom daného
technického zariadenia. Účastník v takomto prípade vyhlasuje, že bol pred uzavretím Zmluvy Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmä o tom,
že digitalizovaný podpis Účastníka je jeho vlastnoručným podpisom preneseným na Zmluvu prostredníctvom technického zariadenia ako jedinečný technický záznam
vytvorený len pre účely tejto Zmluvy a tvoriaci jej trvalú neoddeliteľnú súčasť. Účastník výslovne súhlasí so spracúvaním záznamu svojho digitalizovaného podpisu jeho
priradením k podpísanému dokumentu na účel uzavretia a plnenia Zmluvy. Tento záznam o digitalizovanom podpise Účastníka nebude využitý na žiadne iné účely, a to
ani samostatne ani v spojení s iným dokumentom. Uzavretím Zmluvy takýmto spôsobom nie je dotknutá platnosť Zmluvy, ani jej písomná forma a takto podpísaná

Zmluva má silu originálu. 

Zároveň Účastník môže pri podpise tejto Zmluvy prostredníctvom technického zariadenia využiť možnosť poslania rovnopisu Zmluvy do e-mailu určeného Účastníkom. 

Ak Účastník túto možnosť využil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Zmluvy pri jej podpise vo forme trvalého nosiča na e-mail určený Účastníkom a uvedený
ako kontaktný email v časti identifikácie Účastníka tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva bude ako príloha e-mailu chránená heslom pred jej otvorením
neoprávnenými osobami, ktoré Podnik doručí Účastníkovi formou SMS na mobilné telefónne číslo určené Účastníkom a uvedené ako kontaktné mobilné číslo v časti
identifikácie Účastníka tejto Zmluvy. Účastníkovi je zároveň oprávnený požiadať Podnik pred podpisom Zmluvy o odovzdanie jedného rovnopisu v listinnej forme. Ak

túto možnosť Účastník využije, je mu popri rovnopise zaslaním do emailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej forme.  

Ak Účastník túto možnosť nevyužil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Zmluvy v listinnej forme podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

(ii) Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je táto Zmluva uzavretá v písomnej forme a podpísaná vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na Zmluvu priamo

bez použitia technického zariadenia. Účastník prevzal od Podniku jeden rovnopis tejto Zmluvy v listinnej podobe podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. 

 14.08.2020

Slovak Telekom, a.s. v zastúpení
Tomajko, Roman

 

??ECSIGNATURE??
`sig,ref=customer1` [%1%]

 Firma /  meno priezvisko zákazníka
Obec Spišská Teplica
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Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy

Podnik

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893

Kód predajcu: Retail Shop TL_5123061 Kód tlačiva: 831
Zastúpený: Tomajko, Roman
(ďalej len "Podnik") a

ÚČASTNÍK – PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEĽ
Obchodné meno /
Sídlo podnikania:

Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, 05934  Spišská Teplica

Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail: obec@obecspiskateplica.sk Kontaktné tel.č.: 0911974426
IČO: 00326534 IČ pre DPH:

(ďalej len "Účastník")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Ing. Šeliga
Ulica: Súpisné  číslo: Orientačné číslo:
Obec: PSČ:
Telefón: 0911974426 Č.OP / Pasu:

UDELENIE SÚHLASU:

Ja, Účastník, týmto súhlasím, aby spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 817 62 Bratislava ( ďalej len „spoločnosť Slovak Telekom“)

Áno  X    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 spoločnosť 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; spoločnosť Slovak Telekom môže na základe poskytnutého dátumu narodenia
spracúvať 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 podľa tohto bodu trvá do uplynutia 2 rokov po zániku všetkých zmluvných
vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom.

Áno  X    Nie (ii) zasielala reklamné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a služieb tretích strán.

Áno  X    Nie (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 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 v Podmienkach.
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    Áno  X    Nie (iv) používala lokalizačné údaje označujúce geografickú polohu mojich koncových
zariadení za účelom poskytovania služieb s pridanou hodnotou (ďalej len „Služby“),
prostredníctvom ktorých získam prístup k zľavám, výhodným akciám a iným benefitom
(ďalej len „benefity“) poskytovaných zo strany spoločnosti Slovak Telekom alebo tretích
osôb. Zároveň súhlasím, aby ma spoločnosť Slovak Telekom kontaktovala pre účely
poskytnutia Služieb prostredníctvom zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a
MMS. Lokalizácia koncového zariadenia bude realizovaná len v prípade, ak koncové
zariadenie vstúpi do územného okruhu, v ktorom je benefit poskytovaný, a to v rozsahu
a na čas nevyhnutné na poskytnutie Služieb. Bližšie podmienky poskytovania Služieb sú
uvedené na http://www.telekom.sk/reklamnyinfokanal. Údaje o lokalizácii koncového
zariadenia nebudú poskytnuté tretím osobám. Tento súhlas je udelený do zániku
všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom týkajúcich sa
lokalizovaného koncového zariadenia.

X  Áno       Nie (v) spracúvala moje osobné údaje formou automatizovaného rozhodovania a
profilovania z údajov o mojej osobe, ktoré má spoločnosť Slovak Telekom v dispozícií. A
to najmä vyhodnocovaním môjho zákazníckeho správania s cieľom správneho
nastavenia očakávaní mojej osoby od zmluvného vzťahu so spoločnosťou Slovak
Telekom.

 

Spoločnosť Slovak Telekom môže používať moje údaje na marketingové účely za podmienok v Podmienkach, v príslušných právnych predpisoch a v súlade s mojimi
súhlasmi, ak sú podmienkou spracúvania. Beriem na vedomie, že poskytnutie údajov a súhlasov podľa bodov (i), (ii), (iii), (iv) a/alebo (v) vyššie na ich spracúvanie na
marketingové účely je dobrovoľné. Tieto súhlasy môžem kedykoľvek odvolať prejavom vôle doručeným spoločnosti Slovak Telekom, napr. bezplatným zavolaním na

0800 123 456.  

 

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín a nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom na účely marketingu. Ak sa tak stane a
poskytovatelia služieb, tretie strany sú usadené mimo EÚ / EHP, beriete na vedomie, že osobné údaje musíme preniesť mimo EÚ / EHP. V takýchto prípadoch
zabezpečujeme, aby prenos bol v súlade s rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti EU-US Privacy Shield alebo Swiss-US Privacy Shield. Zoznam takýchto

tretích strán je uvedený na stránke www.telekom.sk/osobne-udaje. 

 

V súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k mojim osobným údajom, (ii) na opravu mojich osobných údajov,
(iii) na vymazanie mojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania mojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu mojich osobných údajov, (vi) na
prenosnosť mojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Uplatnenie týchto práv je
možné realizovať na štandardných kontaktných miestach spoločnosti Slovak Telekom, napr. bezplatným zavolaním na 0800 123 456. Podrobnejšie informácie k

spracúvaniu a ochrane mojich osobných údajov nájdete na stránke www.telekom.sk/osobne-udaje. 

 

 

 

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA ÚDAJOV: 

 

 

Žiadam o vyčlenenie z databázy pre zasielanie reklamných informácií o produktoch a službách spoločnosti Slovak Telekom cez *): 

X  Email

X  Telesales

X  Listy/Letáky

X  Ponuky vo faktúrach

X  Mobilná aplikácia

X  MagioTV

X  Obsahové SMS

X  SMS/MMS

Mobilný Hlas  - Identifikácia prístupu  (mobilné telefónne číslo): 0903728404

 

 

 

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

 

Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť pri podpise tohto súhlasu využiť technické zari 

adenie v Predajnom mieste Podniku.  
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(i) Ak Účastník túto možnosť využil, je tento súhlas daný v písomnej forme a podpísaný digitalizovaným podpisom Účastníka prostredníctvom daného technického
zariadenia. Účastník v takomto prípade vyhlasuje, že bol pred podpisom tohto súhlasu Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmä o tom, že
digitalizovaný podpis Účastníka je jeho vlastnoručným podpisom preneseným na súhlas prostredníctvom technického zariadenia ako jedinečný technický záznam
vytvorený len pre účely tohto súhlasu a tvoriaci jeho trvalú neoddeliteľnú súčasť. Účastník výslovne súhlasí so spracúvaním záznamu svojho digitalizovaného podpisu
jeho priradením k podpísanému dokumentu na účel udelenia a plnenia tohto súhlasu. Tento záznam o digitalizovanom podpise Účastníka nebude využitý na žiadne iné
účely, a to ani samostatne ani v spojení s iným dokumentom. Podpisom súhlasu takýmto spôsobom nie je dotknutá jeho platnosť, ani jeho písomná forma a takto

podpísaný súhlas má silu originálu. 

Zároveň Účastník môže pri podpise tohto súhlasu prostredníctvom technického zariadenia využiť možnosť poslania rovnopisu súhlasu do e-mailu určeného

Účastníkom.  

Ak Účastník túto možnosť využil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis súhlasu pri jeho podpise vo forme trvalého nosiča na e-mail určený Účastníkom a uvedený
ako kontaktný email v časti identifikácie Účastníka tohto súhlasu. Tento súhlas bude ako príloha e-mailu chránený heslom pred jeho otvorením neoprávnenými
osobami, ktoré Podnik doručí Účastníkovi formou SMS na mobilné telefónne číslo určené Účastníkom a uvedené ako kontaktné mobilné číslo v časti identifikácie
Účastníka tohto súhlasu. Účastníkovi je zároveň oprávnený požiadať Podnik pred podpisom súhlasu o odovzdanie jedného rovnopisu v listinnej forme. Ak túto možnosť

Účastník využije, je mu popri rovnopise zaslaním do emailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej forme.  

Ak Účastník túto možnosť nevyužil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis súhlasu v listinnej forme.  

(ii) Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je tento súhlas daný v písomnej forme a podpísaný vlastnoručným podpisom Účastníka zachyteným na tento dokument priamo

bez použitia technického zariadenia. Účastník prevzal od Podniku jeden rovnopis súhlasu v listinnej podobe podpísaný Účastníkom. 

 

 

*) označením príslušného políčka Účastník vyjadruje, že si neželá byť kontaktovaný daným kanálom 

 11.08.2020

Slovak Telekom, a.s. v zastúpení
Tomajko, Roman

 

??ECSIGNATURE??
`sig,ref=customer1` [%1%]

 Firma /  meno priezvisko zákazníka
Obec Spišská Teplica


