
  
Ev. číslo zmluvy prevádzkovateľa: 

Z M L U V A
o  využívaní dátovej siete PMXnet, s.r.o.

Zmluvné strany

Prevádzkovateľ:    PMXnet, s.r.o.

Zastúpený:       Vladimír Maslen

Adresa / Sídlo:    Hlavná 36, 980 01 Hnušťa

 Bank.spojenie:    SK79 1100 0000 0026 2105 6161

IČO:    36 629 880

DRČ:    SK2021882148

Výpis z obchod. registra:    OR Okresného súdu Banská Bystrica,  vložka č. 9678/S

Účastník:  Meno / Názov:   

Adresa:    

Zastúpený:   

Bank. spojenie:                           

IČO:                   

DRČ:                  

Výpis z obchod. registra:   

čl. 1
Predmet zmluvy

Využívanie telekomunikačných služieb dátovej siete PMXnet,s.r.o. v zmysle  " Všeobecných podmienok spoločnosti
PMXnet, s. r. o. na poskytovanie elektronických telekomunikačných služieb.“

čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať "Všeobecné podmienky spoločnosti PMXnet, s. r. o. na poskytovanie
elektronických  telekomunikačných  služieb.“  (ďalej  len  podmienky),  ktoré  sú  neoddeliteľnou  súčasťou  tejto
zmluvy, rovnako ako Objednávka na zriadenie účastníckej prípojky.

2. Prípadné zmeny a doplnky tejto  zmluvy budú riešené formou samostatných dodatkov zmluvy, ktoré sa stanú 
jej neoddeliteľnou súčasťou.

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží účastník a jeden prevádzkovateľ.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Počas obdobia platnosti zmluvy platia podmienky podľa Všeobecných

podmienok spoločnosti PMXnet, s. r. o. na poskytovanie elektronických telekomunikačných služieb.“
5. Technologické  zariadenie  je  účastníkovi  dátovej  siete  PMXnet,s.r.o.  zapožičané  a  zostáva  vlastníctvom

spoločnosti PMXnet,s.r.o. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa nesmie byť premiestňované. Účastník je
povinný  zabezpečiť  používanie  zariadenia  výlučne  v  súlade  so  Všeobecnými  podmienkami  spoločnosti
PMXnet, s. r. o. na poskytovanie elektronických telekomunikačných služieb. Po ukončení zmluvy si PMXnet, s.
r. o. technologické zariadenie demontuje.

6. PMXnet, s. r. o. si vyhradzuje právo zrušenia zmluvy s účastníkom, ak si neplní svoje povinnosti vyplývajúce so
Všeobecných podmienok. (napr.: ak účastník neuhradí viac ako 2 po sebe nasledujúce faktúry za služby.)

7. Účastník svojím podpisom dáva súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v bode 9.3 Všeobecných
podmienok spoločnosťou PMXnet,  s.r.o.   v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

8. Prílohy Zmluvy o využívaní dátovej siete PMXnet, s. r. o.: Všeobecné podmienky spoločnosti PMXnet, s. r. o.
na poskytovanie elektronických telekomunikačných služieb, Objednávka internetu.

9. Reklamačný poriadok v súlade s § 45 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je súčasťou
Všeobecných podmienok spoločnosti PMXnet v článku č. 8 a je dostupný aj na stránke www.pmxnet.sk.

10. Účastník bol oboznámený s podmienkami a súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripája svoj vlastnoručný podpis.

Miesto a dátum : ………………………… Miesto a dátum : ……………………………

  ........................…….……………………..                                   ................…………………………………….
     Za prevádzkovateľa :  Elena Petroková                      Za účastníka :    



  
Poučenie v zmysle článku 6 ods. 2 písm. b) Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej

len „Nariadenie GDPR“)

Meno / Názov:   

Adresa trvalého pobytu:     

Svojím  podpisom  potvrdzujem,  že  ma,  ako  dotknutú  osobu,  spoločnosť  PMXnet,
s.r.o.,  so sídlom Hlavná 36,  981 01  Hnúšťa,  IČO: 36 629 880,  zapísanej  v Obchodnom
registri  Okresného  súdu   Banská  Bystrica,  odd.  Sro,  vložka  9678/S  (ďalej  len
„Prevádzkovateľ“)  pri  získavaní  mojich  osobných  údajov  poučila,  že  moje  osobné  údaje
získava z dôvodu zákonnej  požiadavky, umožňujúcou jednoznačnú identifikáciu  účastníka,
ako nevyhnutným opatrením pred uzavretím Zmluvy o využívaní dátovej siete PMXnet, s.r.o.
a  Objednávky  Internetu.  Prevádzkovateľ  ma  poučil  v zmysle  Článku  13  Nariadenia
o nasledovných skutočnostiach: 

1. spoločnosť PMXnet, s .r. o.  so sídlom Hlavná 36, 981 01  Hnúšťa , IČO 
36 629 880 , neposkytuje osobné údaje účastníka sprostredkovateľovi, získava a 
spracúva osobné údaje dotknutej osoby v tomto Súhlase so spracúvaním 
osobných údajov len v mene Prevádzkovateľa na účely zistenia možnosti 
pripojenia, uzatvorenia Zmluvy o využívaní dátovej siete PMXnet a Objednávky 
Internetu, jej zmeny a ukončenie, fakturáciu, evidenciu platieb a pohľadávok.

2. kontaktné  údaje  osoby  zodpovednej  u Prevádzkovateľa  za  ochranu
osobných údajov: 
                                Elena Petroková
                                tel.: 0904 990 618
                                email: obchod  @  pmxnet  .sk
                                poštová adresa: Hlavná 36, 981 01  Hnúšťa
 
3. doba uchovávania osobných údajov  je  v prípade uzatvorenia  Zmluvy o
poskytovaní verejných služieb 5 rokov odo dňa ukončenia uvedenej zmluvy. 

4. ako dotknutá osoba mám právo: 
➢ požadovať  od  Prevádzkovateľa  prístup  k svojim  osobným
údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
➢ na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia, 
➢ na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia, 
➢ na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18
Nariadenia, 
➢ namietať  spracúvanie  osobných  údajov  podľa  Článku  21
Nariadenia, a 
➢ na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
➢ podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia

Miesto a dátum: ………………………                                 ……………………….........................………..
 Za účastníka :    
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