PRÍLOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ
VEREJNÝCH SLUŽIEB – SÚHLASY
č. zmluvy: A8370279
Dátum: 25. 11. 2016
uzatvorená medzi
poskytovateľom verejných elektronických komunikačných služieb Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
(ďalej len "spoločnosť Orange Slovensko")
a
Priezvisko a meno / Obchodné meno

Obecný úrad Lošonec

Účastnícke číslo

0058380734

Adresa

Lošonec 62, Smolenice, 91904, SR

Rodné číslo / IČO

00682292

IČ DPH / DIČ
Štatutárny zástupca / Splnomocnená
osoba (Meno, priezvisko)

Rábara Juraj

1) V prípade, ak Účastník v Zmluve v časti Predmet zmluvy pre jednotlivé telefónne čísla súhlasil so zverejnením svojich osobných údajov v telefónnom zozname, Účastník týmto určuje, že v telefónnom zozname majú
byť zverejnené jeho údaje v nasledovnom rozsahu:
¨ Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov,
ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu.
þ Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov,
ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, adresa.
2) Ďalej Účastník označením položky "Súhlas udeľujem" súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ako aj údajov uvedených
v predchádzajúcom bode, ak ich účastník poskytol, tretím stranám pre účely zasielania komerčných ponúk
produktov a služieb tretích strán Účastníkovi.
þ Súhlas udeľujem

¨ Súhlas odmietam

3) Účastník označením položky "Súhlas udeľujem" súhlasí, aby spoločnosť Orange používala a spracúvala
lokalizačné údaje označujúce geografickú polohu koncových zariadení Účastníka za účelom poskytovania
služieb s pridanou hodnotou poskytovaných zo strany spoločnosti Orange alebo tretích strán najmä, ale
nielen na zasielanie reklamných správ prostredníctvom elektronickej pošty.
þ Súhlas udeľujem
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účastníkom (ďalej len "účastník" alebo "Účastník"):

¨ Súhlas odmietam

4) Súhlasy uvedené vyššie sa udeľujú na dobu trvania zmluvných vzťahov Účastníka so spoločnosťou Orange
a obdobie 1 roku po ukončení posledného zmluvného vzťahu. Účastník môže vyššieuvedené súhlasy kedykoľvek odvolať. Poučenie Účastníka o spracúvaní osobných údajov, o spôsobe odvolania týchto súhlasu,
ako aj ďalšie súvisiace informácie sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prípadne na web stránke www.orange.sk.
<Rabara_1>
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Mgr. Juraj Rábara
Účastník
dátum, pečiatka, podpis

Nemečková Zuzana
Obchodná riaditeľka Orange Slovensko, a. s.
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