
Číslo zmluvy: DOS210310105501 Dodatok číslo:

Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb

uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
(ďalej len „Zmluva”) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:

tomas.sterbak@slovanet.nete-mail na predajcu:+421220828111tel. kontakt na predajcu:

1055číslo predajcu:Šterbák Tomášzmluvný predajca:

Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35 954 612, DIČ: 2022059094, IČ DPH: SK
2022059094 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3692/B

Účastník:

Právnická osoba

Telefónne číslo:Lívia KovalčíkováTechnický kontakt:

starosta@obecjarabina.skE-mail:+421907261112Telefónne číslo:

Lívia KovalčíkováŠtatutárny orgán / oprávnená osoba:

SK2020698570IČ DPH:2020698570DIČ:00329932IČO:

Zapísaný:

Obec JarabinaObchodné meno:

217139ID účastníka:

Adresy:

Sídelná adresa

P.O.BOX:06531PSČ:

JarabinaObec:

Jarabina 58Ulica, číslo:

Fakturačná adresa (ak je iná ako sídelná)

P.O.BOX:06531PSČ:

JarabinaObec:

Jarabina 58Ulica, číslo:

Oslovenie:
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06531PSČ:JarabinaObec:

Číslo bytu (miestnosti):Poschodie:

Obchodné priestoryRodinný domBytový dom

58Orientačné číslo:58Súpisné číslo:JarabinaUlica:

Adresa dodania služby

papierová faktúra (nespoplatňovaná)

(zaslanie spoplatňované sumou 1,20 EUR s DPH)papierová faktúra (spoplatňovaná)

elektronická faktúra zasielaná na e – mail:

Fakturácia:

Cena a platobné podmienky služieb3.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, v prípade ukončenia poskytovania ktorejkoľvek z
jednotlivých Služieb, zaniká Zmluva ako celok.

2.6.

Výpovedná lehota Zmluvy na dobu neurčitú je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená
Poskytovateľovi.

2.5.

Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú môžu zmluvné strany vypovedať alebo odstúpiť od nej v
prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisoch.

2.4.

Počas doby viazanosti nemôže účastník Zmluvu vypovedať a Slovanet môže Zmluvu písomne
vypovedať v prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisoch. Odstúpiť od Zmluvy môžu zmluvné strany v
prípadoch uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisoch.

2.3.

nezmení na Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú a uplynutím doby viazanosti zaniká.

zmení na zmluvu uzavretú na dobu neurčitú za podmienok bližšie upravených vo Všeobecných
obchodných podmienkach, ak niektorá zo Zmluvných strán počas doby viazanosti neoznámi druhej
zmluvnej strane, že nemá záujem o zmenu trvania Zmluvy na dobu neurčitú.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa po uplynutí doby viazanosti2.2.

určitú:neurčitúZmluva sa uzatvára na dobu:2.1.

Trvanie zmluvy2.

Zmluvné strany sa dohodli, že lehota zriadenia Služieb alebo vykonania zmien môže byť do 30
pracovných dní odo dňa podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami.

1.3.

Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, riadi sa poskytovanie Služieb Všeobecnými podmienkami
príslušnej Služby a Cenníkmi, vydanými pre tieto Služby. Ak je rozpor medzi ustanoveniami tejto
Zmluvy a Všeobecnými podmienkami alebo Cenníkmi, prednosť majú ustanovenia Zmluvy.

1.2.

Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť alebo vykonať zmenu a následne poskytovať účastníkovi služby
uvedené v Špecifikácii služieb tejto Zmluvy (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“), počas trvania
Zmluvy.

1.1.

Úvodné ustanovenia1.
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Účastník nie je oprávnený využívať službu Aktovka - Virtuálne úložisko (10 GB), tak že bude
ukladať vo virtuálnom úložisku dáta, ktoré sú v rozpore s právom platným v Slovenskej republike,
najmä autorské diela (napr. knihy, filmy, hudbu) nadobudnuté nelegálne alebo nelegálne ponúkané
prístupové práva alebo návody na využitie softvéru.

4.8.

Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy v časti poskytovania služby Aktovka - Virtuálne úložisko (10
GB), aj vtedy, ak účastník službu Aktovka - Virtuálne úložisko (10 GB) dlhodobo (viac ako 180 dní)
nevyužíva. Na úmysel odstúpiť od zmluvy v časti poskytovania služby Aktovka - Virtuálne úložisko
(10 GB) Poskytovateľ účastníka upozorní najmenej 15 dní vopred. Po odstúpení od zmluvy je
Poskytovateľ oprávnený vymazať užívateľské konto účastníka, vrátane všetkých uložených dát,
preto odporúčame aby si účastník dáta do skončenia zmluvy preniesol na iné miesto. To platí aj v
prípade iného spôsobu skončenia zmluvy.

4.7.

Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté účastníkovi v dôsledku prerušenia alebo
obmedzenia poskytovania služby Aktovka - Virtuálne úložisko (10 GB) podľa zmluvy a za škody
spôsobené vyššou mocou. Poskytovateľ nezodpovedá za infikované dáta (napr. súbory, ktoré
obsahujú vírus), ktoré môžu byť uchovávané a zdieľané prostredníctvom služby Aktovka -
Virtuálne úložisko (10 GB). Poskytovateľ nezodpovedá ani za stratu alebo poškodenie dát počas
ich prenosu alebo uloženia. Poskytovateľ negarantuje nepretržitú funkčnosť a dostupnosť služby.

4.6.

Poskytovateľ je oprávnený zaviesť dodatočné spôsoby ochrany služby Aktovka - Virtuálne úložisko
(10 GB), ak je to potrebné z dôvodu zvýšenia jej ochrany alebo z dôvodu ochrany účastníka, ak
zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady na strane účastníka alebo ak
účastník s týmito dodatočnými nákladmi súhlasil alebo o zavedenie dodatočného spôsobu ochrany
služby Aktovka - Virtuálne úložisko (10 GB) požiadal. Poskytovateľ je tiež oprávnený pridať alebo
odobrať niektorú funkcionalitu služby.

4.5.

Poskytovateľ je oprávnený dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť
poskytovanie služby Aktovka - Virtuálne úložisko (10 GB), ak účastník porušil niektorú povinnosť
vyplývajúcu z tejto zmluvy.

4.4.

O prerušení alebo obmedzení poskytovania služby Aktovka - Virtuálne úložisko (10 GB) podľa
bodov 4.1 a 4.2 bude Poskytovateľ bez zbytočného odkladu informovať účastníka
prostredníctvom svojej internetovej stránky alebo inou vhodnou formou.

4.3.

Poskytovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby Aktovka - Virtuálne
úložisko (10 GB) na nevyhnutne dlhú dobu, ak je jej poskytovanie znemožnené alebo obmedzené
neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú nebolo možné predvídať alebo jej zabrániť (ďalej len „vyššia
moc“).

4.2.

Poskytovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby Aktovka - Virtuálne
úložisko (10 GB) na nevyhnutne dlhú dobu za účelom vykonania plánovanej kontroly, údržby,
opravy, zmeny nastavenia alebo aktualizácie hardvérového alebo softvérového vybavenia,
prostredníctvom ktorých sa služba Aktovka - Virtuálne úložisko (10 GB) poskytuje.

4.1.

Ostatné náležitosti poskytovania služieb:4.

V prípade, ak účastník na základe tejto zmluvy využíva jednu alebo viac doplnkových služieb
(uvedených v Cenníku doplnkových služieb), ktorých sumárna hodnota neprekročí za jeden
mesiac poskytovania služby 3,00 Eur, účastník súhlasí so zmenou spôsobu fakturácie, ktorá bude
vykonaná sumárne za 6 mesiacov poskytovania služby, t.j.účastník uhradí cenu služby na základe
faktúry vystavenej Slovanetom 1x polročne.

3.5.

Účastník má povinnosť platiť riadne a včas cenu poskytovanej Služby. V opačnom prípade má
poskytovateľ právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby. Za obnovenie poskytovania
Služby môže Slovanet požadovať zaplatenie poplatku podľa platných Cenníkov.

3.4.

Fakturačným obdobím je 1 kalendárny mesiac.3.3.

V prípade voľby elektronickej faktúry účastník berie na vedomie príslušné ustanovenia
Všeobecných podmienok upravujúce podmienky vystavovania a doručovania elektronickej faktúry.

3.2.

Cena a platobné podmienky Služieb a koncových zariadení sú uvedené v tejto Zmluve, v Cenníku,
Akciovom cenníku a vo Všeobecných podmienkach.

3.1.
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Účastník je povinný chrániť svoje prístupové heslo poskytnuté mu zo strany Poskytovateľa, a to
tak, aby v maximálnej miere vylúčil jeho zneužitie neoprávnenými osobami. V rámci zaistenia
vyššieho stupňa bezpečnosti je účastník oprávnený prístupové heslo meniť podľa svojho uváženia.

4.10.

Účastník v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné porušenie práv tretích osôb k dátam uloženým
vo virtuálnom úložisku prostredníctvom služby Aktovka - Virtuálne úložisko (10 GB).

4.9.

Účastník berie na vedomie, že ním zadaná e-mailová adresa môže byť tiež využitá na účely
priameho marketingu vlastných podobných tovarov a/alebo služieb Slovanetu v zmysle a v súlade
so zákonom o elektronických komunikáciách v platnom znení (§ 62) a čl. 6 ods. 1 (f) GDPR, t.j. na
zasielanie obchodných oznámení Slovanetu s ponukou podobných služieb, ak s takýmto
zasielaním nevyjadril Účastník nesúhlas. V prípade, ak si príjemca takejto elektronickej pošty
nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne
kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to buď prejavením tohto svojho
nesúhlasu odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu
obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu:
sluzbyzakaznikom@slovanet.net. V prípade ak Účastník bude namietať voči spracúvaniu na účely
priameho marketingu, Slovanet nesmie ďalej tieto osobné údaje na tieto účely spracovávať.

5.4.

Účastník berie na vedomie, že:
Poskytovateľ ako prevádzkovateľ informačných systémov spracúva osobné údaje o Účastníkoch a
užívateľoch vo svojich interných informačných systémoch.

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie zmluvy, overenie identity v predzmluvných
vzťahoch, plnenie všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich, poskytovanie fakturácia, evidencia
platieb, priamy marketing a pod.

Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v
súlade so zákonom o elektronických komunikáciách a Nariadením Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“), po uplynutí nevyhnutnej doby osobné údaje zlikviduje, ak to nie je
v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov.

Poskytovateľ bude osobné údaje spracúvať a uchovávať na základe právnych noriem
umožňujúcich spracúvanie osobných údajov, najmä zákona o elektronických komunikáciách v
znení neskorších predpisov, Zmluvy, oprávnených záujmov Poskytovateľa a súhlasu dotknutej
osoby, ak bol udelený.

Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje chrániť v súlade so zákonom o elektronických
komunikáciách, ako aj GDPR a inými v budúcnosti záväznými normami upravujúcimi spracúvanie
osobných údajov.

Všetky informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov, prevádzkových údajov a
lokalizačných údajov sú upravené v Podmienkach spracúvania osobných údajov, ktoré tvoria
súčasť tejto Zmluvy. Akékoľvek odkazy na podmienky spracovania osobných údajov sú odkazmi
na tento dokument.

5.4.

Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že pred uzavretím Zmluvy sa oboznámil so
Všeobecnými podmienkami, Cenníkmi a Podmienkami spracúvania osobných údajov a zaväzuje
sa ich dodržiavať ako súčasť Zmluvy. Všeobecné podmienky, Podmienky spracúvania osobných
údajov a Cenník sú zverejnené na stránke www.slovanet.sk a sú tiež k dispozícii v sídle
poskytovateľa, jeho pobočkách a u jeho zmluvných predajcov. Informácie pre účastníkov, ktorí sú
spotrebiteľmi týkajúce sa alternatívneho riešenia sporov sú súčasťou Všeobecných podmienok.

5.3.

Zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom.5.2.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je
možné meniť (uzatvoriť k nej dodatok) niektorým zo spôsobov dojednaným vo Všeobecných
podmienkach.

5.1.

Záverečné ustanovenia5.

FOR-RZ-101_v94 z 6

Zákaznícke centrum Slovanet 02 208 28 208 voľba č. 1



Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, a na znak
súhlasu ju podpísali.

5.5.

Účastník berie na vedomie, že ním zadaná e-mailová adresa môže byť tiež využitá na účely
priameho marketingu vlastných podobných tovarov a/alebo služieb Slovanetu v zmysle a v súlade
so zákonom o elektronických komunikáciách v platnom znení (§ 62) a čl. 6 ods. 1 (f) GDPR, t.j. na
zasielanie obchodných oznámení Slovanetu s ponukou podobných služieb, ak s takýmto
zasielaním nevyjadril Účastník nesúhlas. V prípade, ak si príjemca takejto elektronickej pošty
nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne
kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to buď prejavením tohto svojho
nesúhlasu odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu
obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu:
sluzbyzakaznikom@slovanet.net. V prípade ak Účastník bude namietať voči spracúvaniu na účely
priameho marketingu, Slovanet nesmie ďalej tieto osobné údaje na tieto účely spracovávať.

5.4.

Špecifikácia služieb:

Cena v EUR s DPHCena v EUR bez DPHNázov

Jednorazové poplatky

0,000,00Aktovka - Virtuálne úložisko dát (10 GB)

0,000,00Aktovka - Navýšenie kapacity 50 GB

0,000,00Spolu

Platnosť cenyCena v EUR s DPHCena v EUR bez DPHNázov

Pravidelné mesačné poplatky

od 1. mesiaca1,991,66Aktovka - Virtuálne úložisko dát (10 GB)

od 1. mesiaca5,994,99Aktovka - Navýšenie kapacity 50 GB

od 1. mesiaca7,986,65Spolu od 1. mesiaca

Bonus v EUR s DPHBonus v EUR bez DPHNázov

Bonusy

*podmienky uplatnenia Jednorazovej odmeny za vernosť sú popísané v Akciovom Cenníku

FOR-RZ-101_v95 z 6

Zákaznícke centrum Slovanet 02 208 28 208 voľba č. 1



Prílohy:

InéVOP

Podmienky spracúvania osobných
údajov

Univerzálna žiadosťCenník

Áno

Účastník týmto potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov za
účelom uzatvorenia tejto Zmluvy a poskytovania plnenia a bol informovaný o právach dotknutej osoby v
zmysle GDPR a o tom, že Všeobecné podmienky, Cenník a Podmienky spracúvania osobných údajov sú
zverejnené na stránke www.slovanet.sk a sú tiež k dispozícii v sídle poskytovateľa, jeho pobočkách a u
jeho zmluvných partnerov.

Nie

Dodatok číslo:DOS210310105501Číslo zmluvy:Podpisy:

ÚčastníkPoskytovateľ/Zmluvný predajca

Dátum:Dátum:

Miesto:Miesto:
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