
k t vanív re'n' h užieb Kód objednávky: 1-796543337283Dodatok k Zmluve o pos y 0 e ] yc sl
Kód účastníka: 1017061000
Kod adresáta: 1017061002

Kód tlačiva: 405

uzavretá podľa zákonač. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach v znení neskorších predpisov
a 5 588 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. Občiansky Zákonníka, ak je Účastníkom spotrebiteľ, alebo 5 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ak
Účastníkom nie je spotrebiteľ

(ďalej spolu len ..Dodatok" alebo Dohoda")medzi:

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava |, oddiel

Sa, vložka číslo 2081/5, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
Kod predajcu: Retail Shop Rep 41982 | Kód tlačiva: 405
zastúpený: Hlavatý, Ondrej
(ďalej len '*PODNIK") a
PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno/ Obec Durd'ošík, Ďurďošík 13, 04445 Bidovce
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail: podatelna©obecdurdosik.sk Kontaktné tel.č.: 0911137167
IČO: 00324124 IČ pre DPH:
(ďalej len "ÚČastník")
ŠTATUTÁRNY ORGÁN IZÁKONNYZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁOSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Iveta Hadašová
Ulica: [Súpisné čislo: ] Orientačnéčislo:
Obec: PSČ:
Telefón: 0911137167 |Č.OP / Pasu: [Identity Card — EZ073979

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Durd'ošík
Adresa zasielania: Ďurďošík 13, 04445 Bidovce
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do e-maitu durdosik.obec©gmaii.com
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 15.dňa v mesiaci do 14. dňa v mesiaci

SIM KARTA A ZARIADENIE
Mobilný Hlas SIM karta 5. 8942102380000935906 Mobilný Hlas Tel, č. 0911612705
lMEI Xiaomi Redmi Note 10 PRO Gray 865588058685965

TABUĽKA č. 1 Mesačné poplatky
AKCIA: T - mobilná služba “ff—15!

Kontaktná osoba: - Obecný Úrad Ďurďošjk Telefón: 0911137167
Adresa doručenia: Ďurďošík 13, 04445 Durďošík
Generátor kupónu zľava na príslušenstvo
Služba: MobllnĽ-Ilas DOBAVIAZANOSTI: 24 mesiacov
Program služby: Biznis Premium 35
Univerzálna odkazová schránka
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
VoLTE
Kontrola dát v roamingu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 60,00
Rozhodcovská doložka: Nie
Administratívny poplatok - mobilný hlas
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Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných 120,00 EUR
poplatkov za Služby
Biznis Premium 35 po odčítaní zliav 35,00 EUR mesačne
Základ pre doúčtovanie ceny - 120,00 EUR
počiatočná suma, ktorá bude klesať

TABUĽKA č. 2 Splátkový kalendár zariadenia
Zariadenie Xiaomi Redmi Note Plná cena Zariadenia (Cena 299,00 €

10 PRO Gray Zariadenia pred zohľadnením
Zľavy)

Variabilný symbol 6215590471 Zľava 200,00 €

Identifikátor Zariadenia 865588058685965 Kúpna cena (Plná cena Zariadenia 99,00 €
po zohľadnení Zľavy)

Spôsob úhrady splátky Akontácia 1,08 €
jednorazovo

Počet mesačných splátok 24 Výška mesačných splátok 4,08 €

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená vo vzťahu k telefonnemu číslu uvedenému v tabulke s
názvom „SIM KARTA a KONCOVÉ ZARIADENIE“(ďalej len „Dodatok“) mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku Ostatné ustanovema
Zmluvy, ktore n|e sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
Ak Účastník na základeZmluvy v znení pred uzavretím tohto Dodatku (ďalej len Zmluva v skoršom znení") nadobudol za odplatu zariadenie Dodatok nemá dopad ani
nail ) povinnost Účastníka v súlade so Zmluvou v skoršom znení doplatit' kúpnu cenu takéhoto koncového zariadenia ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte nebola v celej
výške uhradená (||) povinnost“vrátit' Podniku pomernú čast'Zľavy z Kúpnej ceny, ak sú splnené podmienky podl'a Zmluvy v skoršom znení.
1) PREDMET DODATKU:

8)

6)

Záväzok Podmku vykonat' zmenu pôvodného programu Služby poskytovaného na teleíónnom čísle uvedenom v tabulke "SIM KARTA A ZARIADENIE",
resp na inom telefónnom čísle, ktoré ho bude v budúcnosti nahrádzat' [dalej len "teleíonne číslo"), aktivovanom na SIM karte alebo eslM protile
poskytnutých na zakladeZmluvy na program Služby uvedený v tabulke č.1 tohto Dodatku, a to k prvému dňu zúčtovacíeho obdobia nasledujúceho po
účlnnosti tohto Dodatku, ak nie je ďalej v tomto Dodatku uvedené inak.
Záva'zok Účastnika (i) riadne a včas platit' cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb Podniku, uvedenú pre príslušný program Služieb zvolený podľa
tabulky (: 1 Účastníkom, v Cenniku pre poskytovanie služieb Podniku (dalej len „Cenník“) platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (ii) dodrziavat svoje
povinnosti v súlade s týmto Dodatkom, Zmluvou, Cennikom, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleneho programu Služieb (ďalej len „Osobitné
podmienky"), ak boli pre zvolený program Služieb vydane a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné
podmienky“), s ktorými sa mal Účastník možnost oboznámiť pred podpisom tohto Dodatku na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na
predajných miestach Podniku.
Záväzok Podmku odovzdat' Účastníkovi zariadenie podl'a Dohody a poskytnút' mu zl'avu a závazok Učastnlka zariadenie prevziat a zaplatit' zaň kúpnu
cenu podľa Dohody spôsobom a za podmienok dohodnutých v Dohode a splňat' podmienky pre poskytnutie zľavy Zariadenie môže byt v tejto Dohode
alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené a| ako koncové zanadenie alebo iným označením zodpovedajúcim povahe zanadenia.
Prevzatie zariadenia Účastníkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Účastník podpisom tejto Dohody, ak nieje pre konkrétne zariadenie v tejto
Dohode alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia. Pri
úhrade ceny zariadenia na splátky, ak dochádza k prevzatiu zariadenia na predajn| Účastník uhrádza akontaciu pri prevzatí zariadenia alebo ak ma byt'
zariadenie doručené, Účastník uhrádza akontáciu kuriérovi pri odovzdaní, ak|e výška akontácie za zariadenieviac ako 12 € alebo na základe vystavenej
faktúry ak|e výška akontacíe najviac 12 €. ak nie je v tejto Dohode pre konkrétne zariadenie uvedené inak, Ak sa má konkrétne zariadenie v zmysle
ustanovení tejto Dohody alebo dokumentov súV|s|acich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručit'. doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi
7:00 až 19:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak.
Záväzok účastníka zaplatit' Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administrativnych alebo technických zmien v systémoch
Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku (dalej len „Administratlvny poplatok), a to vo výške 5.00 € s DPH, pričom Administratívny poplatok bude
Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom a doručenej Účastnikovi po podpise tohto Dodatku. ak je predmetom tohto
Dodatku prevzatie záväzku viazanosti na využívanie niektorého z programov Služieb T paušál alebo T Bizms. Administratívny poplatok za zmeny
vykonané v súvislosti s dotknutým programom Služieb T paušál alebo T Biznls'je 0,00 €. V prípade, ak si Účastník aktivuje týmto Dodatkom Elektronickú
laktúru, alebo|u už využíva a zároveň nedostáva Papierovú faktúru ani Papierový odpis laktúry, bude Administratívny poplatok pri uzavretí tohto Dodatku
znížený na sumu 0,00 € s DPH.

2) ELEKTRONICKAFAKTÚRA: Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje/udeľuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme, a zároveň súhlas s
poskytovaním EF sprlstupnenlm na internetovej stránke Podniku podľa platných Všeobecných podmienok a Cenníka. Zároveň bude Účastnikovi bezplatne
poskytovaná služba Podrobný výpis v elektronickej forme na internetovej stránke podniku. Ak Účastník využil možnost zasielania rovnopisu EF na e—mail. EF
bude zároveň doručované ako príloha e-mailovej správy vo lormáte F'DF na e--mai|ovú adresu určenú Účastníkom pre zasielanieEF podľa tohto Dodatku a jej
otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje, Že si je vedomý zodpovednosti za
ochranu údajov na EF zasielanej na ním určenú e--mai|ovú adresu pred prístupom tretích osôb. Podnik nezodpovedáza škody spôsobené účaslníkovi prístupom
neoprávnených osob k údajom na EF vo formáte PDF. Odpis EF v listinnej lorme je spoplatnený v zmysle Cenníka.

3) ZÚČTOVACIEOBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedenév tabul'ke s názvom "Adresát - adresa zasielania písomných listín". Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej jeden mesiacvopred, Frekvencia iakturácie je jednomesačná.
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4) ZAVAZOK VIAZANOSTI:Účastník sa zaväzuje. že po dobu viazanosti, ktorej dĺžka je špecíňkovaná v tabulke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tejto Zmluvy.
vrátane jej predĺženia, ak dôjde k jej predĺženiu v súlade s ustanoveniami Zmluvy (v tejto Zmluve v skrátenej forme aj „doba viazanosti , (i) bude využívat'
Služby Podniku poskytované na základe tejto Dohody na teleíónnom čísle , teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu využívania Služby Podniku
pred uplynutím doby viazanosti. a (ii) bude riadne a včas uhrádzat' cenu za poskytované Služby (ďalej len „záväzok viazanosti“). Porušením záväzku viazanosti
preto jez

a) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti;
b) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku prenosu telefónneho čísla uvedeného v tejto Zmluve k inému
podniku poskytujúcemu služby elektronických komunikácií pred uplynutím doby viazanosti;
(ďalej len “porušenie záväzku viazanosti").

5) DOÚČTOVANIECENY; V dôsledku porušenia záväzku novej viazanosti Účastníkom, vznikne Podniku voči Účastníkovi nový nárok na doúčtovanie ceny.
Doúčtovanie ceny, predstavuje paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku porušením záväzku viazanosti Účastníkom. Paušalizovaná náhrada škody
podľa predchádzajúcej vety pozostáva z celkovej sumy zľavy (i) zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane doplnkových služieb) podľa Cenníka a (ii) ak je
predmetom tejto Dohody aj predaj zariadeniaza akciovú cenu uvedenú v Tabulke č. 1. zo zľavy z neakciovej ceny zariadenia. ktorá predstavuje rozdiel medzi
neakciovou maloobchodnou cenou zariadenia podľa Tabulky č. 1 a akciovou kúpnou cenou poskytnutej Účastníkovi podmienenena základe tejto Dohody ako
benetitu za prevzatie záväzku viazanosti. Celková suma zľavy, poskytnutej Účastníkovi za prevzatie záväzku viazanosti na základe tohto Dodatku, je uvedená v
tabulke č. 1 (dalej len „Základ pre doúčtovanie ceny"): ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia špeciňkovaneho v Tabuíke č. 2 na základe osobitných
podmienok upravených v samostatnejčasti tejto Dohody s označením „PREDAJ ZARIADENIA“, v Základe pre doúčtovanie ceny nie je zohľadnené podmienene
poskytnutá zľava z ceny takéhoto zariadenia a jej vrátenie je upravené v samostatnej časti tejto Dohody s označením „PREDAJ ZARIADENIA". Fakturovana'
suma pre doúčtovanie ceny bude vypočítaná ku dňu porušenia záväzku viazanosti podľa nižšie uvedenéhovzorca, ktorý vyjadruje denná klesanie Zakladu pre
doúčtovanie ceny počas plynutia doby viazanosti až do dňa porušenia záväzku viazanosti podľa tejto Zmluvy:
Faktorovaná suma pre doúčtovanie ceny = (Základ pre doúčtovanie ceny/celkový počet dní doby viazanosti) x počet dní zostávajúcich do konca doby Viazanosti
Doúčtovanie ceny je splatné v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastnikovi toto doúčtovanie takturované. Doúčtovaním ceny zaniká záväzok viazanosti.
Doúčtovaním ceny nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahujúce] výšku doúčtovanej ceny.

6) PREDAJ ZARIADENIA:
a) Predmetom predaja na základe tejto časti Dohody je Zariadenie označená v Tabuľke č. 2 a rovnaké označenie predávanéhoZariadenia je zároveň

uvedená aj v tabulke s názvom „SIM KARTA A ZARIADENIE“: ak je v tabuľke s názvom „SIM KARTA A ZARIADENIE“uvedená aj iné Zariadenie ako v
Tabuí'ke 15:2» na predaj takéhoto iného Zariadenia sa táto časť Dohody nevzťahuje. Ak v Tabuľka &. 2 nie je uvedený identifikátor Zariadenia, Podnik
poskytne Učastníkovi Zariadenie zvoleného modelu; pre takéto Zariadenie je identíňkátor uvedený na preberacom protokole alebo priamo na obale
Zariadenia alebo na samotnom Zariadení, Kúpna cena Zariadenia je rozdelená na akontáciu a 24 mesačnýchsplátok vo výške podľa Tabulky č. 2. Podnik
pri uzavretí Zmluvy vystaví Účastnikovi taktúru na celú Kúpnu cenu Zariadenia. Variabilný symbol v Tabuľke č, 2 je zhodný s variabilným symbolom
uvedeným na faktúre na celú Kúpnu cenu Zariadenia. Podnik v dokumentoch súvisiacich so Zariadením môže uvadzat' za účelom jeho označenia
variabilný symbol podľa Tabuľky č. 2. Splatnosť jednotlivých mesačných splátok sa riadi splatnosťou platby za Služby a je uvedená v jednotlivých
taktúrach za Služby vystavovaných Podnikom za zúčtovacie obdobia vymedzene v tabuľke s názvom .,ADRESAT- adresa zasielania písomných listín" a v
prípade zániku Zmluvy v časti Zmluvy o Službe vo íakturacii vydaných za týmto účelom.

b) Účastník tejto Dohody je oprávnený pri uzavretí Dohody zvolit si sposob úhrady akontacie (do Iaktúry alebo kuriérovi) bez ohľadu na jej výšku.
c) Mesačne splátky uhrádzaÚčastník v lehote splatnosti.
d) Kúpna cena Zariadenia predstavuje rozdiel medzi Plnou cenou Zariadenia a Zľavou uvedenými v Tabuľke č. 2 Dohody.
o) Podnik poskytol ÚčastnikoviÁZľavuz Plnej ceny zariadenia z dôvodu, že Účastník prebral vo vzt'ahu k službe podl'a TABUĽKY č. 1 záväzok viazanosti. Na

základe uvedeného, nárok Učastníka na Zíavu vlplnej výške je podmienený dodržaním záväzku viazanosti ako aj nenaplnením niektorej zo skutočností
uvedených v tejto Dohode, v dôsledku ktorých je Učastnik povinný vrátit“ Podniku pomernú časľ poskytnutej Zľavy.

í) Účastník je povinný vrátit' Podniku pomernú čast“ poskytnutej Zl'avy v nasledovných prípadoch: (i) Účastník naplní niektorý z dôvodov kvalinkovaných v
tejto Dohode ako porušenie záväzku viazanosti vo vzťahu k službe podľa Tabuľky č. 1 počas trvania doby viazanosti vymedzenej v Tabul'ke č. 1 (vrátane
jej predlženie v súlade s touto Dohodou); pomerná čast' Zľavy sa určí ku dňu naplnenia niektorého z dôvodov kvalinkovaných v tejto Dohode ako
ponišenie záväzku viazanosti vo vzťahu k službe podľa Tabuľky č. . (ii) Zmluva zanikne v časti Zmluvy o službe počas trvania doby viazanosti bez
súčasného zániku Zmluvy v časti Zmluvy o predaji Zariadenia, ak povinnost vrátit' pomernú čast' Zľavy nevznikla v dôsledku porušenia zavazku viazanosti;
pomerná časťZľavy sa vypočíta ku dňu zániku Zmluvy v časti Zmluvy o službe.

g) Výška pomernej časti Zľavy, ktorú je Účastník povinný vrátit' Podniku, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v tejto Dohode, sa určí na základe
nasledovného vzorca: Pomerná čast' Zľavy = (Zľava/celkový počet dni doby viazanosti)'početdni zostávajúcich do konca doby viazanosti od naplnenia
niektorej z okolnosti uvedených v tejto časti Dohody, v dôsledku ktorých je Učastnik povinný vrátit' Podniku pomernú čast' poskytnutej Zíavy.
Účastníkjepovinný vratit' Podniku pomernú čast' Zľavy v lehote určenej v t'archopise. ktorý pre tento účel vystaví Podnik,

h) Pre účely tejto časti Dohody („PREDAJ ZARIADENIA") doba viazanosti podľa Tabuľky č. 1 v znení platnom pri uzavretí tejto Dohody sa uplatňuje počas
celého jej plynutia bez ohľadu na prípadne neskoršiezmeny tejto Dohody v časti doby viazanosti, to znamená. že prípadné predlženie alebo dohodnutie
novej doby viazanosti k rovnakému alebo odlišnemu rozsahu Služieb poskytovaných na základe tejto Dohody na telefónnom čísle nema dopad na trvanie
obdobia (doba viazanosti stanovenejv Tabuľke . 1 Dohody v znení platnom pri jej uzavretí), počas ktorého od uzavretia tejto Dohody je Učastnik povmný
plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo záväzku viazanosti na to. aby nestratil nárok na poskytnutie Zľavy.

i) Podnik je oprávnený požadovať od Účastníka predčasne splatenie celej zvysne) časti Kúpnej ceny Zariadenia jednorazovo(jednorazové zosplatnenie) a v
lehote určenej a Podnikom oznámenejUčastníkovi (strata výhody splátok), ak sa Učastnik omešká s úhradou čo i len jednej splátky dlhšie ako tri mesiace.
Podnik oznámi Kupujúcemu uplatnenie práva na jednorazové zospíatnenie najneskôr 15 kalendárnych dní vopred.

)) Účastník je oprávnený požiadat' Podnik o vyúčtovanie zostávajúcich splátok Kúpnej ceny Zariadenia jednorazovo. Doručením žiadosti Účastnika Účastník
stráca právo uhrádzat' Kúpnu cenu Zariadenia v splátkach, pokial" sa zmluvné strany nedohodnú inak. Jednorázová úhrada zostávajúcej česti splátok
Zariadenia nemá vplyv na povlnnost' Učastnik vrátit' Podniku pomernú čast' Zľavy, ak sú splnené podmienky podl'a Dohody.

7) PRECHODNÉ USTANOVENIE:Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Ku dňu účinnosti tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnost a účinnost“
doteraz platného dodatku k Zmluve uzavretéhomedzi stranami. a zároveň zaniká právo Účastnika na akékoľvek doterazposkytované zľavy spojené s prevzatím
skoršieho záväzku viazanosti vo vzt'ahu k službám poskytovaným na telefónnom čísle aktivovanom na SIM karte resp. eStM proňle okrem platnosti a účinnosti
Zmluvy v skoršom znení v časti upravujúce] predaj zariadenia vrátane poskytnutej zľavy a povinností doplatit' kúpnu cenu zariadenia poskytnutého Účastníkovi
na základe Zmluvy v skoršom znení a vrátit' pomernú čast zľavy z ceny takéhoto zariadenia v súlade so Zmluvou v skoršom znení, ktoré zostávajú zachovanév
plnom rozsahu, ak na základeZmluvy v skoršom znení bolo Učastnikovi predané zariadenie. Pokiaľ sa Podnik a Učastnik nedohodnú inak. po uplynutí doby
viazanosti. na ktorú bol tento Dodatok dojednaný. bude Podnik na základe Zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú poskytovať Účastníkovi Siužby v súlade s
dojednanlm uvedeným v tomto Dodatku alebo v Zmluve, a to bez viazanosti, za štandardnú cenu podľa aktuálneho Cenníka.

8) PLATNOST, ÚČINNOST DODATKU A MOŽNOST ZMENY ZMLUVY: Tento Dodatok nadobúda platnost“ a účinnost dňom jeho podpisu [oboma zmluvnými
stranami. Doba viazanosti uvedená v Tabuľke č.1 tohto Dodatku sa v prípade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na zaklade žiadosti Učastnika alebo na
základe využitia práva Podniku prerušit' alebo obmedziť Účastnikovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných
podmienok, automaticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku (počítané v dňoch), kedy doba
viazanosti neplyníe. Zmluvu je možné menit“ niektorým zo spôsobov uvedených v Zmluve. Všeobecných podmienkach alebo Cenniku. Zmena programu Služieb
uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku je možné len so súhlasom Podniku. Podnik a Účastník sa dohodli naurčeni dôvodov podstatnej zmeny zmluvných
podmienok tak. že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy.
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9) SPRACÚVANIE 0503||ch 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.

10) Podnik ponúkol Účastníkovi možnost pri podpise a uzavretí tohto Dodatku využit' technické zanadeniev Predajnom mieste Podníku.
(i) Ak Účastník túto možnost“ využil. je tento Dodatok uzavretý v písomnej íorme a podpísaný digitalizovaným podpisom Podniku a Účastnika prostredníctvom
daného technického zariadenia. Účastník vyhlasuje. že bol pred uzavretím Dodatku Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu. najmä o tom.
že digitalizovaný podpis Účastnlka je jeho vlastnoručným podpisom preneseným na Dodatok prostredníctvom technického zariadenia ako jedinečný technický
záznam vytvorený len pre účely tohto Dodatku a tvoriaci jeho trvalú neoddeliteľnú súčast Účastník súhlasí so spracúvaním záznamu svojho cllgitalizovaneno
podpisu jeho priradením k podpísanámu dokumentu na účel uzavretia a plnenia DodatkuTento záznamo digitalizovanom podpise Účastnlka nebude využitý na
žiadne iné účely a to ani samostatne ani v spojení s iným dokumentom. Uzavretim Dodatku takýmto spôsobom nie je dotknutá platnosť Dodatku ani jeho
písomná forma a takto podpísaný Dodatok má silu originálu.
Ak Účastník využil možnosť poslania rovnopísu tohto Dodatku do e--mailu určenéhoÚčastníkom Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Dodatku pri jeho
podpise vo forme trvaleho nosiča na email určený Účastníkom a uvedený ako kontaktný e--mail v časti identilikácie Účastnika tohto Dodatku. Dodatok bude ako
prííoha e--mai|u chránenýheslom 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 identinkácie Účastníka tohto Dodatku. Ak Účastník požiadal pred podpisom tohto Dodatku o
odovzdanie jedného rovnOpisu tohto Dodatku v listinnej forme. je mu popri rovnopíse zaslaním do emailu odovzdaný aj rovnopls v listinnej forme. Inak Podnik
odovzdá Účastnlkovi iba jeden rovnopls Dodatku v listinnej torme
(|i) Ak Účastník túto možnost' nevyužil je tento Dodatok uzavretý v písomnej torme a podpísaný vlastnoručnými podpismi Podniku a Účastníka zachytenými na
Dodatku priamo bez použitia technického zariadenia. pričom Účastníkovije zo strany Podniku odovzdaný jeden rovnopls tohto Dodatku v listinnej forme.

28.10.2021

(( ; )
Slovak Telekom. as v zastúpení Firma! meno priezvisko zákazníka

Hlavatý. Ondrej Obec Ďurďošík
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