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Úcastníci tejto dohody sa dohod|i' Že nový Účastník preberá od pÓvodného Úóastníka.jeho d|h Voči Podniku ako verite|'ovi' a
jej zmien
vznik|i zo z.tuuy o piipo]ení - s|uŽba Rýchly internet uzavretej medzi Podnikom a póvodným Účastníkom V znení
verejnej e|ektronickej komunikaČnej mobiinej dátovej s|uŽby Podniku Rých|y internet (ďa|ej |en,,s|uŽba..) prostredníctvom nas|eduj
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Podnik Vyh|asuje, Že s VyŠŠieuvedeným prevzatím dIhu sÚh|así' pričom berie.na..vedomie, Že odo

dňa

p|atnosti tejto dohody bude Všetky peňaŽné záVázky

pouooneno Účaótníra' ktoé vzniknú zo Zm|uvy o pripojení p|nit'namiesto póvodného Účastníka norný Ucastník

PÓvodný Účastník: (krÍŽikom sa označísprávna, resp dohodnutá a|ternatíVa)
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Nový Úěastník preh|asuje' že (i) dňom účinnosti tejto dohody Vstupuje do právneho postavenia póvodného Účastníka so všetkými právami a povinnost'ami

prislÚchajúcimi pÓVodnémU ÚčastnÍkovi zo ZmIuvy o pripojení a jej prí|oh (ii) sa zoznámiI so VŠeobecnými podmienkami poskytovania Verejnej elekhonickej
cennÍkom s|
komunikačne.j mobi|nej dátovej s|uŽby Rých|y internet spoloÓnosti T-Mobi|e
o pripojení a
spo|očnosti T-Mobi|e S|ovensko' a.s' (da|ej aj len ,,Cenník,,)' No\^ý Úcastník
dne a věas p|
Všeobecných podmienok, cenníka) a vyššiešpecifikovaného koncového zar]adenia
Vyp|ývajúce zo zm|uvy o pripojení, dodatkov k Zm|uve o pripojení, Všeobecných podmienok, najmá riadne a Včas p|atiť cenu za aktiváciu a poskytovanle s|UŽby
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Podnik vyh|asuje, Že s Vyššie uvedeným prevzatím d|hu súhIasÍ'pričom berie na.Vedomie, Že odo dňa p|atnosti tejto dohody bude všetky peňaŽné závázky
pÓVodného Účaštníra.ktoé Vzniknú zozm|uw o pripojení ptnit'namiesto pÓvodného ÚÓastníka nový Úcastník'
Podnik nie je povinný

oplatky. Podnik vystaví a do
tejto dohody v prÍs|ušnom
ade ktorého vzniká novému
pÓvodným Účastníkom a nov

vrátiť

poskytnuté Podnikom pÓvod
Predmetom tejto dohody nie
uvedené koncové

zariadenie

konečnéVyúčtovanie Ceny za s|uŽby
je pÓvodný Uěastník povinný uhradiť.
úVis|osti s poskytovaním S|uŽby vyŠŠie

sPRAcÚVANlE osoBNÝcH ÚDAJoV NoVÉHo ÚČnsrnÍxn: Podnik a jeho spÍostÍedkovate|ia sú na zák|ade zákona č 42812002 Z.z. o ochrane osobných údajov
ách V znenÍ neskor
v znení neskoršíchpredpisov (ďalej |en
o ochrane osobných údajov.') a zákona č. 61 0/2003 z.z' o el
"zákon

opráVnení spracÚvat'osobné údaje ÚÓastníka uvedené V tejto Zm|uve (ďa|ej |en ,,osobné
"zákon..)
ustanovené inými práVnymi predpismi a iné úče|y,ktoré sú osobitne dohodnuté medzi Podnikom a
podmlenkach' a to v rozsahu za podmienok a po dobu b|iŽšie Špecifikovaných v č| 8 Všeobecných podmienok
(ďa|ej |en

é v ust. s 57 ods. 2
o pripojení a|ebo

Ako no\í\ý Účastník - podpisom tejto dohody (i) súhIasíms ým, aby Podnik spracÚVa| moje osobné Údaje na marketingové Úče|y (najmá vývoj nouých s|uŽieb a ich
uvádzan]e na trh, poskytovanie s|užieb s pridanou hodnotou); (ii) súh|asím s kontaktovaním pre účelypriameho marketingu produktov a sluŽieb Podniku
prostÍedníctvom volania, zasie|ania e|ektronickej pošty Vrátane texto\^ich správ SMS a mu|timediá|nych správ MMS; (iii) súh|asíms tým, aby Podnik spracÚVa|
pÍevádzkové a |oka|izaěné údaje t'ýkajúce sa mojej osoby na marketingové úěely a aby prevádzkové a |okaIizačné Údaje ýka'iÚce sa mojej osoby poskytovaI tretím
osobám b|iŽšie Špecifikovaným v ě| 8 casť B Všeobecných podmienok Tieto súhlasy mám právo kedykol'vek odvo|ať. Rozsah, podmienky, doba poskytnutia ýchto
súh|asov ako aj podmienky ich odvo|ania sú uvedené V čl 8 Všeobecných podmienok
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Nový Účastník berie na Vedomie, že jeho osobné Údaje v rozsahu pod|'a Ust s 55 ods 1 písm b) Zákona móŽe Podnik sprístupnit' inému podniku e|ektronických
komunikácií V zmys|e ust. s 55 ods 7 zákona,' a to napr. spoločnosti orange S|ovensko, a s. a spo|očnosti s|ovak Te|ecom' a.s
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