S M LOU VA O POS KY T OVÁ NÍ S LU Ž E B E LE KT RONIC KÝ C H KOM U NIKA C Í
S mlouva č .: %%S M LOU VA _C IS LO%%
uzavřená mezi:
Pos kytova te le m inte rne tovýc h s luž e b:
S porkNe T s .r.o., s e s ídle m Křenická 2257/16, Praha 10, Strašnice, PSČ 100 00, IČ 48394009, DIČ CZ 48394009
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289189
bankovní spojení 2179466001/5500, variabilní symbol – číslo této smlouvy
Poskytovatel IPTV:sledovanitv.cz s.r.o. se sídlem U vodárny 3032/2a, 61600 Brno, Královo Pole, IČ: 01607910 DIČ: CZ01607910, zaspaná v

obchodním rejstříku u Krajskéhosoudu v Brně C 7873

a účastníkem:
Jméno a příjmení: %%KLIE NT _JM E NO%%
Telefon: %%KLIE NT _T E LE FON%% IČO, DIČ: %%KLIE NT _IC O%%, %%KLIE NT _D IC %%
Datum narození/RČ: %%KLIE NT _D NRC %%
E-mail: %%KLIE NT _E M A IL%%
Adresa trvalého bydliště (sídlo):
Ulice, č.p.: %%KLIE NT _U LIC E _FA KT %%
Město, PSČ: %%KLIE NT _M E S T O_FA KT %%, %%KLIE NT _PS C _FA KT %%
Adresa instalace (pokud se liší od trvalého bydliště):
Ulice, č.p.: %%KLIE NT _U LIC E _INS T %%
Město, PSČ: %%KLIE NT _M E S T O_INS T %%, %%KLIE NT _PS C _INS T %%
Způsob zasílání faktur poštou: %%KLIE NT _Z A S ILA NI%% , zasílání poštou je zpoplatněno 50,-Kč.
Faktury se standardně zasílají na e-mail, pokud není v řádku výše uvedeno jinak.
Způsob platby: %%KLIE NT _Z PU S OB _PLA T B Y %% %%KLIE NT _S IPO%%
I
Účastník tímto objednává u Poskytovatele níže uvedené služby
S mlouva s e uz a vírá na dobu ne urč itou s minimá lní dobou trvá ní %%S M LOU VA _U VA Z E K%% mě s íc ů.
II
Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou, s minimální dobou trvání %%SMLOUVA_UVAZEK%% měsíců a Účastník je
povinen zajistit, že po takovou minimální dobu trvání bude Smlouva trvat. V případě porušení povinnosti Účastníka zajistit, že
Smlouva bude trvat po dobu sjednání minimální délky trvání, tj. zejména v případě předčasného ukončení smlouvy, je Účastník
povinen zaplatit úhradu za takové porušení povinnosti ve výši 1/20 ze zbývajících měsíčních vyúčtování. Úhrada se vypočítá
způsobem uvedeným níže:

Výpočet úhrady [1]:
[(MD-ZD) x CS] / 20 = Ú
MD = minimální délka trvání smlouvy v celých měsících (uvedeno na smlouvě elektronických komunikací)
ZD = počet vystavených měsíčních předpisů za objednané služby uvedených na vystavených daňových dokladech.
CS = cena služby vč. DPH
Ú = úhrada
[1] Neuplatní se, pokud Smlouva skončí později než tři (3) měsíce od uzavření.
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III
Níže podepsaný Účastník prohlašuje, že údaje v této Smlouvě jsou pravdivé a že byl seznámen se všemi závazky vznikajícími
na základě této Smlouvy. Účastník dále prohlašuje, že tato Smlouva nebyla sepsána pod nátlakem či za jinak nevýhodných
okolností.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou další Smluvní podmínky:
smluvní formulář („S mluvní formulá ř“ ),
všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti
SporkNeT s.r.o.. („VP“ ),
předávací protokol/y k zapůjčenému zařízení,
ceníky služeb a příslušenství („C e ník“ ),
provozní podmínky, a
zásady zpracování osobních údajů.
SporkNeT s.r.o. tímto prohlašuje, že má potřebná oprávnění k výkonu všech práv a povinností dle této smlouvy a VP.
Účastník prohlašuje, že výše uvedené dokumenty převzal v písemné formě, seznámil se s nimi a výslovně s nimi souhlasí.
IV
Účastník se zavazuje plnit své povinnosti dle této Smlouvy včetně VP a za objednané služby platit příslušné poplatky v souladu
se Smluvními podmínkami a aktuálním vyúčtováním podle Ceníku.
V
Účastník bere na vědomí, že SporkNeT s.r.o. je oprávněn za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávat osobní a identi kační údaje, včetně
provozních a lokalizačních údajů pro účely jak jsou uvedeny v Zásadách.
Svým podpisem Účastník stvrzuje, že se seznámil se Zásadami, zejména s účely, důvody zpracování a, že byl seznámen se
svými právy vyplývajícími ze zpracování osobních údajů tak, jak je uvedeno v čl. 5. a násl. těchto Zásad.
Ú č a s tník tímto:
a. souhlasí s uveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo a e-mailová
adresa v účastnickém seznamu a databázi pro poskytování informací o telefonních číslech, včetně možnosti
dohledávání těchto údajů, a aby SporkNeT s.r.o. zpřístupnil telefonní číslo Účastníka ostatním Účastníkům v rámci Sítí
nebo třetím osobám;
| _ | souhlasím | _ | nesouhlasím
b. souhlasí, že podrobnosti elektronického kontaktu lze ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění
pozdějších předpisů, využít také za účelem šíření obchodních sdělení dalších subjektů prostřednictvím automatických
volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu;
| _ | souhlasím | _ | nesouhlasím
c. výslovně souhlasí s tím, že SporkNeT s.r.o. je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob uvedených v odst. 2.6 Zásad
zpracovávat osobní údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií (včetně provádění tzv. pro lování) pro účely nabízení
Služeb a vlastních produktů nebo služeb a produktů jiných subjektů a pro další marketingové a obchodní účely
SporkNeT s.r.o. a jiných subjektů, a to v rozsahu, v jakém byly osobní údaje poskytnuty Účastníkem, nebo získány v
souvislosti s poskytováním Služeb;
| _ | souhlasím | _ | nesouhlasím
d. souhlasí s použitím záznamu komunikace s kontaktním místem SporkNeT s.r.o. pro účely vnitřní kontroly
poskytovaných Služeb (zvyšování jejich kvality a tréninku zaměstnanců);
| _ | souhlasím | _ | nesouhlasím
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VI
Účastník je oprávněn se v souvislosti s mimosoudním řešením případných sporů ze Smlouvy či v souvislosti činností SporkNeT
s.r.o. obrátit na Český telekomunikační úřad prostřednictvím elektronického formuláře umístněného na jeho internetových
stránkách www.ctu.cz, nebo v případě věci pronajatých, zapůjčených anebo zakoupených od SporkNeT s.r.o. na Českou
obchodní inspekci na jejích internetových stránkách www.coi.cz.
VII
Účastník výslovně požaduje, aby SporkNeT s.r.o. započal s plněním Účastníkem objednaných Služeb v den zřízení těchto
Služeb.
Služby jsou zpoplatněny ode dne 1. následujícího měsíce. Den instalace: %%SMLOUVA_DATUM%%
VIII
Smluvní formulář je součástí této Smlouvy.
V Blatné dne: %%SMLOUVA_DATUM%%

Za Poskytovatele:

Za Účastníka: %%KLIENT_JMENO%%

Podpis oprávněného zástupce Poskytovatele

Podpis oprávněného zástupce Účastníka
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