
Zmluva o pripojení
uzatvorená podra ust. §43 a nasl. zák. c. 61012003 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoräich predpisov
(dalej len "zmluva") medzi

• • • • • • • •
ST-e 1 str.

Evidencné cislo zmluvy ................•.............................
PODNIK
Obchodné meno Slovak Telekom, 1,5.

Siclo f adreSa
KaradtlCoVll0, 825 13 Bratislava

zapísaný
Obchodný register Okresného sudu BratiSlava l. oddiel sa, vlofka clslo 2081/8

IcO

3576346901'-'2020273893l'-'preDPHSK2020273893

zasll4>ený
Stanislava Stvrteckä, obchodn)' reprezentantKód predajcu:03.SK.TALEX.STVR I"CKA.STANISLAVAKód tlaciva:C0020

(dalej len '?o<!Nkl a

ÚCASTNíK· PRÁVNiCKÁ OSOBA I FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL
Obchodné meno J názov Regionálny (arad verejného zdravotnfctva

Siclo I miesto pocInbnia
Jana Hollého 590215,080 01 Pretov

Regis1er.clslo zapislJ podnikatera cO
00610992Oic lc pre DPHSK2020521899

Zastupený

MUDr. Anna Bencová

alejlOnucastnik)

ADRESA ZASIELANIA LiSTíN'
Obchodné meno alebo názov

Ulica, súp. císlo Jána Holého 590215
pre pnpa ,a stm nesuh SI s nickou aldurou a po i

Reglonilny úrad verejného zdravotnlctva
Obec Pretoy

a o daru vanie a ur v papierovej orme

PS 08001

ELEKTRONicKÁ FAKTÚRA
Poskytovanie faktúr yelektrontckej forme spristupnenim na webovej stránke www.t-mobile.sk
Zasielanie na emailovú adresu Nie Notifikacn islo

Ano

SIM KARTA
Telefónne cislo
Dátum aktivácie

verejná tele nna služba

911894Q73
15. decembra 2011
GSM/UMTS

SIM karta
Zúctovacie obdobie

Program služieb

8942102480003379803
Od: 15. dna mesiaca vritane
BEZ ZAVAZKOV

Do: 14. dna mesiaca vritane

.; Marketingové úcely

.; Kontrola dAt v EU
UmM: 50
Notifikácia: 80%

.; MMS

./ ZIskanie, analýza a poskytovanie údajov

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
';CUP
./ Povolenie medzinárodných hovorov

./ Roaming
Služba: Euro Roaming

.; Jazyk úCtu
Jazyk: SJ

O Žiadam o ZVEREJNENIE údajov v zozname úcastnikOVa Informaenej službe2)

./ Žiadam o NEZVEREJNENIE údajov v zozname úcastnikov a informacnej službe2)
ozn.:

2) InfOrmácia o momostl zverejnovania údajov v zozname úfastnfkov a Informafnej službe:
Úcastník verejnej telefónnej služby ma právo zapísat sa do verejného telefónneho zoznamu a na spristupnenie svojich údajov poskytovaterom informacných služieb o telefónnych císlach alebo telefónnych zoznamov. a to v rozsahu:
telefónne clslo pridelené Úcastníkovi na základe Zmluvy o pripojeni a údaje o Úcastnikovi v rozsahu: i) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu v prlpade fyzickej osoby - nepodnikatera, ii) obchodné meno a miesto podnikania
fyzickej osoby· podnikatera, iii) obchodné meno alebo názov a sídlo v prípade právnickej osoby. V prlpade osobitnej dohody s Podnikom môžu byt' zverejnené aj dalšie udaje urcené Úcastnikom. ak sú relevantné na úcely telefónneho
zoznamu. V prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároven Úcastník berie na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v prislušnej casti Všeobecných podmienok, upravujúcej podmienky zverejnovania údajov
úcastníkov v telefónnom zozname a informacných službách,

MOBILNÝ TELEFÓN

1 Typ mobilného telefónu: 1- I Výrobné cislo (IMEl): 1-

VYHLÁSENIE ÚCASTNiKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámiiia so Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných elektronických komunikacných služieb prostrednictvom verejnej
mobilnej telefónnej siete spolocnosti Slovak Telekom, 8.S, (dalej aj len "Všeobecné podmienky"), s osobitnými podmienkami služieb, ak ich Podnik vydal pre služby, ktoré požadujem aktivovat (dalej len "osobitné
podmlenky'? a Cennikom služieb spolocnosti Slovak Telekom. a.s. (dalej aj len "Cennik-), ktoré sa ako neoddeliterné súcasti tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavar. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných
podmienok. osobitných podmienok, Cennika a vyšäle špecifikovanej SIM karty, (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve špecifikované služby Podniku (dalej aj len "Služby"), (ííí) že sa zaväzujem riadne a vcas
plnit väelJ<ypovinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve. Väeobecných podmienok a osobitných podmienok, najmä riadne a vcas platit cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb. (Iv) že v prípade, ak
som ako Úcastnik prešiel z uživanla služby Easy na uživanie postpaidových služieb Podniku s ponechanim sl SIM karty a telefónneho eisla, disponujem SIM kartou s prideleným telef6nným cislom tak ako je bližšie
špecifikovaná v tabulke podra tejto Zmluvy, ktorá ml bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy. Súhlasim s poskytovanim faktúry v elektronickej forme podra Podmienok pre predkladanie vyúctovania
poskytnutých elektronických komunikacných služieb v elektronickej forme - Elektronická faktúra (dalej len "Podmienky"), s ktorými som sa oboznámil a svojim podpisom potvrdzujem ich prevzatie,a zároven a súhlasím
s poskytovaním Elektronickej faktúry spristupenim na webovej stránke www.t·mobile.sk;beriemnavedomie.ženamojužiadostPodnikzárovenzasielaElektronickúfaktúrunamnouurcenúe.mailovú adresu, a že
v prípade poskytovania Elektronickej faktúry mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra.

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podra äpecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená
Cenníkom. zmluva sa uzatvára na neurcitý cas.

Zmluvné strany sa zároven dohodli, že ku dnu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruši platnost a úcinnost Zmluvy o pripojeni· Služba Internet Nonstop uzavretej vo vztahu k vyššie špecifikovanej SIM karte
medzi zmluvnými stranami dna .

V pripade, ak Úcastník pred uzavretím tejto Zmluvy využival Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o pripojení, zmluvné strany sa týmto zároven dohodli, že
pôvodná zmluva o pripojení (v znení 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 pripojeni, ktoré zostávajú zachované aj po jej zániku (najmä právo Podniku na úhradu Služieb poskytnutých Úcastníkovi na základe pôvodnej zmluvy o pripojení, ako aj právo Úcastníka rekJamovat správnost úhrady
alebo kvalitu poskytovaných Služieb na základe pôvodnej zmluvy o pripojeni za podmienok uvedených v Zákone a Všeobecných podmienkach).

V prípade, ak Úcastník pred uzavretím tejto zmluvy využíval Služby Podniku prostrednictvom vyäšie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o pripojeni. ktorá v zmysle pri slušných právnych predpisov
zanikla ako záviSlá zmluva alebo zanikla na záktade iných právnych skutocnosti (vrátane skutol:ností uvedených v tejto Zmluve), Úcastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že Podnik môže po uzavreti tejto Zmluvy
odovzdat Úcastnikovl do užlvanla rovnakú SIM kartu vyäšle špeclfikovanú spolu s rovnakým prideleným telefónnym clslom, ktoré Úcastnik užíval na základe pôvodnej zmluvy o pripojeni.

VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚCASTNiKA Vyhlasujem, že som oprávnený konat v mene a na úcet Úcastnika na základe plsomného splnompcnenia s úradne overeným podpisom Úcastnika alebo na základe zákona
alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

V Prešove, dna 15. de9"mbra 2011/'
, / /,,/'-///;

Slovak Telekom, a.s.

v zastúpení

Stanislava Šlvrtecká, obchodný reprezentant

V Preäove, dna 15. decembra 2011

Regionálny úrad verejného zdravotnictva

v zastúpení
MUDr. Anna Bencová

. . HEC;110NÁLNY ÚRAD
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080 Ol PREŠOV !ID

Slovak Telekom dOvemé
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