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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky:
Kod ucastnika:
Kód adresáta:

K6d tlačiva:

uzavretá podra zákona č. 35112011 Z.z. o elektronkkých komuníkáciách v zneni neskoršich predpísov .

a 5 586 a nasi. zákona L 4011964 Zb. Občiansky zákonnika, ak je Účastnikom spotrebiter, alebo 5 409 a nasi. zákona L 513i1991 Zb. Obchodný zákonnik, ak
Üčastnikom nie je spotrebiter

(ďalej spolu len ‚Dodatok‘ alebo .Dohoda~) medzi:

PODNIK
Bajkalská 28,81762 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 20811B, iČo: 35763469, OlČ: 2020273893, iČ ‘re DPH: SK2020273893

Kód •redacu:
Zastúpený:
(ďalej len “PODNIK) a .

PRÁVNICKÁ OSOBAIFYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ

Kód tlačiva: 405

Obchodně meno I Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12/305, 81247 Bratislava 1
Sídlo podnikania: .

Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail:

35700564
Kontaktné telč.:
I ‘re DPH:

(dale) len “Účastník“) ‘

ŠTATUTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
TitulíMenolPriezvisko: - Fond Ochrany Vkladov
Ulica: Súpisné číslo: Orientačně číslo:
Obec:
Telefón: . ‘~.uP / Pasu:.

ADRESÁT - adresa zasielania písomných Iistín .

Titul/MenolPriezvisko: Fond ochrany vkladov .

Adresa zasielania: Kapitulská 305112, 81247 Bratislava 1
Spósob fakturácie: Papierová faktúra zasielaná poštou. .

Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v meslaci do posledného dňa v mesiaci

SIM KARTA A ZARIADENIE .

Mobiln‘ Hlas SIM karta č. ‘ 4 Mobiln‘ Hlas Tel. č.
MEl iPhone 12 128GB Black .

TABUĽKA Č. I MesaČné poplatky
AKCIA: T - mobllná služba Aktivácia
Kontaktná osobF
Adresa doručenia: Kapitulská 305112,81247 Bratislava
Služba: Mobilný Hlas DOBA VIAZANOSTI: 24 meslacov
Program služby: Biznis Premium 35 Aktivácia
Kontrola dát v roamingu
Limit kontroly dát (cena $ DPH v EUR): 24,00
Rozhodcovská doložka: Nie
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných 120,00 EUR
poplatkov za Služby
Biznis Premium 35 35,00 EUR mesačne
Základ zmluvnej pokuty - počiatočná 120,00 EUR*
suma, ktorá bude klesať
Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

CO 1-A45RT471_1 -A46HH41 Z

Siovak Telekom, a.s.



TABUĽKA Č. 2 Splátkový kalendár zariadenia
Zariadenie iPhone 12 128GB Identifikátor Zariadenia

Black

Variabilný symbol 6213796088 Plná cena Zariadenia (Cena 949,00 €
Zariadenia pred zohľadnením
ZI‘avy)

Zrava 169,99 € Kúpna cena (Plná cena Zariadenia 779,00€
Po zohľadneni Zl‘avy)

Spósob úhrady splátky Akontácia 419€
Výška mesačných splátok 15 € Počet mesačných splátok 24

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým Sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená vo vztahu k t.čiSlM karte S čislom uvedeným v záhlaví
tohto Dodatku (ďalej len ‚Zmluva‘) meni a upravuje v rozsahu a spůsobom uvedeným v tomto Dodatku. Ostatnó ustanovenia Zmluvy, ktoré nic sú týmto Dodatkom
dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
Ak Účastník na základe Zmluvy V znení pred uzavretím tohto Dodatku (ďalej len ‚Zmluva V skoršom znenr) nadobudol za odplatu zariadenie, Dodatok nemá dopad ani
na (i) povinnost Učastnika v súlade so Zmluvou v skoršom znení doplatit kúpnu cenu takáhoto koncového zariadenia, ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte nebola v celej
výško uhradená, (ii) povinnost vrátit Podniku pomernú čest Zravy z Kúpnej ceny, ak sů splnené podmienky podra Zmluvy V skoršom znení.
I) PREDMET DODATKU:

a) Závazok Podniku aktivovat a poskytovat program Služieb uvedený v tabufle č. I tohto Dodatku, a to vo vztahu k BIM karto uvedenej v taburke S názvom
“BIM karta a zariadenie“, resp. k ínej BIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzat (ďalej len ‘SIM karta“).

b) Záväzok Podniku vykonat zmenu původního programu Služieb vo vztahu k BIM kartám špedtikovaným v tabutke s nárvom “BIM karta a zariadenie“
tohto Dodatku na program Služieb uvedený v taburke č.1 tohto Dodatku, a to k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po ůčinnosti tohto
Dodatku, ak nic je ďalej v tomto Dodatku uvedené inak.

c) Záväzok Účastníka (i) riadne a včas platit cenu za aktiváciu a poskytovaníe Služieb Podniku, uvedenú pro príslušný program Slu~eb zvolený podra
taburky Č. 1 Účastnlkom, v Cenniku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len ‚Cennik‘) platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (d) dodržiavať svoje
povinnosti v súlade 5 týmto Dodatkom, Zmluvou, Cennikom, Osobitnými podmienkami pro poskytovanie zvoleného programu Služíeb (ďalej len ‚Osobitné
podmienky), ak bolí pre zvolený program Služieb vydané a Všeobecnými podmíenkami pro poskytovanie verejnýcli služieb (ďalej len ‚Všeobecné
podmienky‘), $ ktorými Sa mal Učastník možnost oboznámit prod podpisom tohto Dodatku na internetovej stránko Podniku v~.telekom,sk abbo na
predajných míestach Podniku.

d) Závazok Podniku odovzdat Účastníkovi zariadenie podta Dohody a poskytnůt mu ziavu a závázok Účastníka zariadenie prevziat a zaplatit zaň kúpnu
cenu podra Dohody spůsobom a za podmienok dohodnutých v Dohode a splňat podmienky pre poskytnutie davy. Zariadenie může byť v tejto Dohode
abbo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie abbo mým označením zodpovedajúcim povaho zariadenía.
Prevzatie zadadenia Učastníkom a uhradenie kůpnej ceny potvrdzujú Podnik a Učastník podpísom tejto Dohody, ak nic je pro konkrétne zariadenie v tejto
Dohodo abebo v dokumentoch sůvisiacicl, s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia. Pri
úhrade ceny zariadenía na splátky, ak dochádza k prevzatiu zariadenia na predajní, Učastník uhrádza akontáciu pri prevzatl zariadenía abbo ak má byť
zariadenie doručené, Učastník uhrádza akontácíu kuriérovi pd odovzdani, ak je výška akontácie za zariadenie viac ako 12 € alebo na základe vystavenej
faktúry ak je výška akontácie najvíac 12 €‚ ak níe je v tejto Dohodo pro konkrétne zariadonie uvedené inak. Ak sa má konkrétne zariadenie v zmysle
ustanoveni tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravujůcich jeho predaj doručit, doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi
7:00 až 19:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom pripade ínak.

e) Závazok účastníka zaplatit Podníku administrativny poplatok v súlade 5 Cennlkom za vykonanie admtnistratlvnych abbo technických zmien v systémoch
Podniku v sůvíslosti $ uzavretlm tohto Dodatku (dabej len Admínistrativny poplatok), a to vo výško 5,00 € S DPH, pričom Administratívny poplatok bude
Učastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podníkom a doručenej Učastnikoví Po podpise tohto Dodatku; ak je predmetom tohto
Dodatku prevzatie závazku viazanosti na využivanie níektorého z programov Služieb T paušál abebo T Biznis, Admínístrativny popbatok za zmeny
vykonaně v súvislosti $ dotknutým programom Sbužjeb T paušál abbo T Biznís je 000 €. V pripade, ak si Učastník aktivuje týmto Dodatkom Elektroníckú
faktÚw, abbo ju už ‚yužlva a zároveň nedostáva Papíerovú faktúru ani Papierový odpis faktúry, bude Admínistrativny popbatok pri uzavreti tohto Dodatku
znižený na sumu 0,00 €s DPH.

2) ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zůčtovacieho obdobia je uvedené v taburke 5 nárvom “Adresát - adresa zasbelania pisomných lístin“ Pripadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácio je jednomesačná.

3) ZAVAZOK VIAZANOSTI: Účastník Sa zavázuje, že po dobu viazanosti, ktorej dlžka je špocífikovaná v taburke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tohto Dodatku
(ďalej len ‚doba viazaností‘), (i) bude vo vztahu k SIM karte využívat Služby Podniku podta Dodatku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu
využívania Služby Podniku prod uplynutím doby viazaností, a (ii) bude riadne a včas uhrádzat cenu za poskytované Služby (ďalej len ‚závázok viazanostr).
Porušením závazku viazaností preto je:
a) ukončenie využivanía Služieb Podniku prod uplynutím doby viazanosti v důsledku ukončenía Zmluvy prod uplynutím doby viazanosti;
b) ukončeníe využivania Služieb Podniku prod uplynutím doby viazaností v důsledku prenosu telefůnneho čísla uvedeného v Zmluve k mému podniku
poskytujúcemu služby elektronických komunikádi prod uplynutím doby víazanosti;
c) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastnikom počas doby viazanosti do 45 dní Po splatnosti, v důsledku ktorého důjde k prerušeniu poskytovanía
Slu~ob podra Všeobecných podmíenok;
(dalej len ‘porušenie závazku viazaností“).



4) ZMLUVNÁ POKUTA: V důsledku powšenia závazku viazanosti Účastníkom, vznikne Podniku voči Účastníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta, okrem sankčnej a prevenčnej funkcie, predstavuje aj paušalizovanú náhradu Škody spbsobenej Podniku porušením závazku viazanosti Učastnikorn,
Paušalizovaná náhrada Škody podra predchádzajúcej vety pozostáva Z celkovej sumy zravy (i) ZO Štandardných poplatkov za Služby (vrátane dopinkových
služieb) podra Cennika a (ii) akje predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia za akdovú cenu uvedenú v Tabuilce Č. I, Zo zravy Z neakciovej ceny zariadenia,
ktorá predstavuje rozdíel medzi neakciovou maloobchodnou cenou zariadenia podra Tabutky Č. I a akciovou kúpnou cenou poskytnutej Učastníkovi
podmienene na základe tejto Dohody ako beneiltu za prevzatie závazku viazanosti. Celková suma ziavy, poskytnutej Učastníkovi za prevzatle závazku
viazanosti na Základe tohto Dodatku, je uvedená v taburke Č. I (‚falci len „Základ pre výpočet zmluvnej pokuty“); ak je predmetom tejto Dohody aj predaj
zariadenia Špecitlkovaného v Tabutke Č. 2 na základe osobitných podmienok upravených v samostatnej časti tejto Dohody s označenim „PREDAJ
ZARIADENIA“, v Základe pra výpočet zmluvnej pokuty nie je zohradnená podmienene poskytnutá zíava Z ceny takéhoto zariadenia a jej vrátenie je upravené v
samostatnej časti tejto Dohody s oznaČenim „PREDAJ ZARIADENIA“. Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná ku dňu poruŠenía závazku viazanosti
podta nížšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denně klesanie Základu zmluvnej pokuty počas plynutia doby viazanosti až do dňa porušenia závazku viazanosti
podra tejto Zmluvy:
Vyúčtovaná suma zrnluvnej pokuty = (Základ zmluvnej pokuty/celkový počet dní doby viazanosti) x počet dni zostávajůcich do konce doby viazanosti
Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká závazok viazanosti. Uhradením
zmluvnej pokuty nb je dotknutý nárok Podníku na náhradu Škody presahujúcej výšku uhradenej zmluvnej pokuty

5) PREDAJ ZARIADENIA:
a) Predmetoni predaja na základe tejto časti Dohody je Zariadeníe označené v Tabuľke Č. 2 a rovnaké oznaČenie predávaného Zarbadenia je zároveň

uvedené aj v taburke s názvom ‚SIM KARTA A ZARtADENlE~; ak jev taburke $ názvom ‚SIM KARTA A ZARIADENIE“ uvedené aj ině Zariadenie ako v
Taburke Č. 2, na predaj takéhoto mého Zariadenia sa táto čast Dohody nevztahuje, Ak v Taburke č. 2 níe je uvedený identifikátor Zarladenía, Podnik
poskytne Účastníkovi Zariadenie zvoleného modelu; pro takéto Zariadenie je identifikátor uvedený na preberacom protokole alebo priamo na obale
Zariadenia alebo na samotnorn Zariadeni. Kúpna cena Zaríadenia je rozdelená na akontáciu a 24 mesačných splátok vo výške podta Taburky Č. 2. Podnik
pri uzavreti Zmluvy vystaví Učastníkovi faktůru na celú Kúpnu cenu Zariadenia. Variabilný symbol v Taburke Č. 2 je zhodný S variabilným symbolom
uvedeným na faktúre na celú Kúpnu cenu Zariadenía. Podnik v dokumentech sůvisiacich so Zariadenim může uvádzať za účelom jeho označenia
variabilný symbol podra Tabulky Č. 2. Splatnost jednotlivých mesaČných splátok sa riadi splatnostou platby za Služby a je uvedená v jednotlivých
faktúrach za Služby vystavovaných Podnikom za zůČtovacie obdobia vymedzené v taburke 5 názvom ADRESÁT — adresa zasielania plsomnýck‘ listin“ a v
pripade záníku Zmla~t V časti Zmluvy o Službo vo faktůrach vydaných za týmto účelom.

b) Účastník tejto Dohody je oprávnený pri uzavretí Dohody zvolit si spbsob úhrady akontácie (do faktůry alebo kuriérovi) bez ohradu na jej výšku.
c) Podnik doručí Zariadenie Účastníkovi kuriérskou službou na adresu doručenia podra Tabulky Č. 1, a to v lehote 10 dni odo dňa uzavretía tejto Dohody.
d) Mesačné splátky uhrádza Účastnik v lehote splatností.
e) Kúpna cena Zariadenia predstavuje rozdíel medzi Plnou cenou Zariadenia a Zravou uvedenými v Taburke Č. 2 Dohody.
I) Podnik poskytol Účastníkovi Zravu z Plnej ceny Zariadenia z důvodu, že Účastník prebral vo vztahu k Službo podra TABUĽKY č. I závazok viazanosti. Na

základe uvedeného, nárok Učastníka na Zravu vplnej výške je podmienený dodržanim závazku viazaností ako aj nenaplnenim niektorej zo skutočnosti
uvedených v tejto Dohode, v důsledku ktorých je Učastník povinný vrátit Podniku pomernú čast poskytnutej Zravy.

g) ÚČastnlk je povinný vrátit Podniku pomemú čast poskytnutej flavy v nasledovných pripadoch: (í) Účastník naplní niektorý z důvodov kvalifikovaných v
tejto Dohode ako poruŠeníe závazku viazanosti vo vztahu k Službe podra Tabulky č. 1 počas tnsania doby viazanosti vymedzenej v Tabutke č. 1 (vrátane
jej predlženia v súlade s touto Dohodou); poniemá čast flavy Sa urči ku dňu naplnenia niektorého Z dbvodov kvalifikovaných v tejto Dohodo ako
porušenie závazku viazanosti vo vztahu k Službe podra Tabulky č. 1; (ii) Zmluva zanikne v časti Zmluvy O Službo počas trvania doby víazaností bez
súčasného záníku Zmluvy v časti Zmluvy o predaji Zariadenia, ak povinnost vrátit pomemú čast Zravy nevznikla v důsledku poniŠenía závazku viazanosti;
pornerná čast Zravy sa vypočita ku dňu zániku Zmluvy v časti Zmluvy O Službe.

h) Výška pomernej časti Zravy, ktorú je Účastník povinný vrátit Podniku, ak nastane niektorá zo skutočnosti uvedených v tejto Dohode, Sa urči na základe
nasledovného vzorca: Pomerná čast Zravy = (Zrava/celkový počet dni doby viazanosti)«počet dni zostávajúcích do konce doby viazanosti od napinenia
niektorej z okolnosti uvedených v tejto časti Dohody« v důsledku ktorých je Učastník povinný vrátit Podniku pomernú čast poskytnutej Zravy.
Účastník je povinný vrátit Podniku pomernú čast Zravy v lehote určenej v tarchopise, ktorý pre tento účet vystaví Podnik.

) Pre účely tejto časti Dohody („PREDAJ ZARIADENIA“) doba viazanosti podra Taburky č. 1 v znení platnom ph uzavreti tejto Dohody Sa uplatňuje počas
celého jej plynutla bez ohradu na pripadné neskoršie zmeny tejto Dohody v časti doby viazanosti« to znamená, že pripadné prediženie alebo dohodnutie
novej doby viazanosti k rovnakému alebo odlišnému rozsahu Služieb pre SIM kartu s telefůnnym Čislom uvedenú v taburke s označením ‚SIM KARTA A
ZARIADENIE“ nemá dopad na trvaníe obdobia (doba viazanosti stanovenej v Taburke č. 1 Dohody v zneni platnom ph jej uzavretl), počas ktorého od
uzavretia tejto Dohody je Učastník povinný plnit si svoje povinnosti v“yplývajúce mu zo závazku viazanosti na to, aby nestratil nárok na poskytnutie Zravy.

j) Podnik je oprávnený požadovat od Účastníka predčasné splatenie celej zvyšnej Časti Kúpnej ceny Zariadenia jednorazovo (jednorazové zosplatnenie) a v
lehote urČenej a Podnikom oznámenej Učastníkovi (strata výhody sptátok), a~ Sa Učastník omešká s úhradou Čoi len jednej splátky dlhšie ako tn mesiace.
Podnik oznámí Kupujúcemu uplatnenie práva na jednorazovó zosplatnenie najneskůr 15 kalendárnych dni vopred.

k) Účastník je oprávnený požtadat Podnik o vyúČtovanie zostávajúcich splátok Kúpnej ceny Zariadenía jednorazovo. Doručením žiadosti Účastníka Účastník
stráca právo uhrádzat Kúpnu cenu Zariadenia v splátkach, pokiar Sa zmluvné strany nedohodnú inak. Jednorazová úhrada zostávajúcej časti splátok
Zariadenia nemá vplyv na povinnost Učastník vrátit Podniku pomemú čast Zravy« ak sú splnené podmienky podra Dohody.

6) NÁVRH NA UZAVRETIE ROZHODCOVSKEJ ZMLUW: Podnik neodvolaterne navrhuje Účastnikovi, ktorý nic je spotrebiterom« uzavretie rozhodcovskej zmluvy
vo forme rozhodcovskej doložky v nasledovnom zneni (ďalej „RZ“): „Podnik a Učastník Sa dohodli, že vŠetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú v scivislosti 5
Platobnými službami Podniku« budú rozhodované prod Stálym rozhodcovsl~m súdom Slovenskej bankovej asociácie (ďalej „RS«) jedným rozhodcom, a to podra
Štatútu a Rokovacieho poriadku RS. Rozhodnutie RS bude pre Podnik a Učastníka závázné« Učastník má právo odstúpit od tejto RZ, a to písomne do 30 dnI
odo dňa jej uzatvorenia. Učastník bene na vedomie« že nic je povinný prijat predložený návrh na uzavretie RZ a ak tento návrh nepnijme« spory medzi
Učastnikom a Podnikom vyplývajúce z poskytovania Platobných služíeb Podnikom budú nešit všeobecné súdy podra osobitných právnych predptsov. Prijatim
návrhu na uzavretie RZ nic je dotknuté právo Učastníka alebo Podniku predložit spor týkajúd Sa Platobných služieb Podniku na rozhodnutic všeobecnému
súdu. Toto právo však zaniká ak Podnik alebo Účastník už podal žalobu na RS, pretože po začati rozhodcovského konania nemožno v tej istej ved konat a
rozhodovat na všeobecnom súde.
Účastník uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo formo rozhodcovskej doložky nepríjíma.

7) PRECHODNÉ USTANOVENl~: Tento Dodatok tvori neoddeliternú súčast Zmluvy. Ku dňu účinnosti tohto Dodatku Sa v plnom rozsahu ruší platnost a účinnost‘
doteraz platného dodatku k Zmluve uzavretáho medzi stranami, a zároveň zaniká právo Učastníka na akékotvek doteraz poskytované zrav“y spojené s prevzatim
skoršieho závazku viazanosti vo vztahu k SIM karte špecil5kovanej v tabuflce 5 názvom “SIM karta a zaniadenie“ tohto Dodatku okrem platnosti a účinnosti
Zmluvy v skoršoni zneni v časti upravujúcej predaj zariadenia vrátane poskytnutej zfavy a povinnosti doplatit kúpnu cenu zariadenia poskytnutého Učastníkovi
na základe Zmluvy v skoršom zneni a vrátit pomernú čast zra‘y z ceny takéhoto zaniadenia v súlade so Zmluvou v skoršom zneni, ktoré zostávajú zachované v
plnom rozsahu, ak na základe Zmluvy v skorŠom znení belo Učastníkovi prodané zariadenie. Pokiat sa Podnik a Učastnik nedohodnú ínak« po uplynuti doby
viazanosti, na ktorú bol tento Dodatok dojednaný, bude Podnik na základe Zmluvy uzatvorenej na dobu neurčítú poskytovat Učastníkovi Služby v súlade 5
dojednanim uvedeným v tomto Dodatku alebo v Zmluve, a to bez viazanosti« za Štandardnú cenu podra aktuálneho Cennika,



B) PLkTNOSt, ÚČINNOSt DODATKU A MOŽNOSt ZMENY ZMLUW: Tento Dodatok nadobúda platnost a účinnost dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranami. Doba viazanos~ uvedená v Taburke či tohto Dodatku saV prlpade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Učastnika alebo na
základe wužibe práva Podniku prerušif alebo obmedzif Učastníkovi poskytovanie Stužieb vyplývajúceho Z prislušných právnych predpisov alebo Všeobecných
podmienok, automaticky predÍ~ O obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prenjšenia poskytovania Služieb Podniku (počítané v dňoch), kedy doba
viazanosti neplynie. Zmluvu je možné menit niektorým zo spósobov uvedených“ Zmluve, všeobecných podmienkach alebo Cenniku. Zmena programu Služieb
uvedeného v taburke č. I tohto Dodatku je možná len so sůhlasom Podniku. Podnik a Učastník sa dohodli na určeni dávodov podstatnej zmeny zmluvných
podmienok tak, že tieto dóvody sú obsahom Časti Všeobecných podmienok, uprawjúcej zmenu Zmlu‘y.

9) SPR4CÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik Sa zavázuje spracúvat osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boll ziskane. V pripade zmeny účelu
spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácii o používaní osobných údajov možno nájst na
‚~.telekom.skÍosobne-udaje.

V Bratislave, dňa 27.01.2021 V
dňa

Firma I mono priezvisko zákazníka
Fond ochrany vkladov


