
Zmluva o obchodnom zastúpení
a O spracúvani osobných údajov

evidenčné číslo spoločnosti Slovanet: D2.3-20190009
uzavretá podra 5 652 až 672a Obchodného zákonníka

a podľa 58 zákona Č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov
medzi zmluvnými stranami:

Zastúpeným:
Slovanet, as. Zéhradnícka 151 821 OB Bratislava 2 IČO: 35 954 612 iČ DPH: SK2022059094

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3692/B
V zastúpení: Ing. Martin Obžera — vedúci oddelenia rezidenčného predaja a služieb zákazníkom
Adresa pre zasielanie faktůr:
Ulica a orient. číslo: Záhradnicka 151 Obec: Bratislava 2 Psč: 821 08
Telefón: 02/208 28 1 1 I Fax: 02/208 28 622
(ďalej len „Slovanet“ alebo „prevádzkovatef“)

a

Obchodným zástupcom:
Z —právnická osoba D —fyzická osoba podnikateF

Obchodně meno: Kalná KTR, s.r.o.
IČO: 36541940 IČ DPH: SK2021577437
Ulica a orient. číslo: Červenej armády 55 Obec: Kalná nad Hronem L Psč: 93532
Zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 12588/N
Kontaktný E-mail: info@kalnaktr.sk Tel.: Mobil: 0948 266 970
V zastúpení: Jozef Gonda - konatel‘
č. OP: HH 193801 Vydaný: Levice I Platnosť do: 11.05.2027
(ďalej len „ zástupca alebo sprostredkovatef“)

Prvá časť
Zmluva o obchodnom zastúpení

- Článokl
Uvodné ustanovenia

1. Touto zmluvou sa zástupca ako podnikateľ zavázuje dojednávať a uzavierať (ďalej len
„uzavierať“) s tretími osobami (ďalej len „účastník“) v mane Slovanetu a na jeho účet zmiuvy o poskytovanĺ
verejných elektronických komunikačných služieb (ďalej en zmluva o poskytovaní služieb“) a Slovanet sa
zavázuje zaplatiť zástupcovi za jeho činnosť províziu. Zástupca je oprávnený uzavierať zmluvy
o poskytovaní služieb len s úČastníkmi, u ktorých je predpoklad, že svoje závázky Zo zmluvy budú plníť,
najmá budú riadne a včas platiť cenu za poskytnutú službu. Zástupca je oprávnený vykonávať činnosť podľa
tejto zmluvy v obci Kalná nad Hronom.

2. Zástupca robí
plnomocenstva, ktoré tvorí
plnomocenstva, Slovanetu

úkony súvisiace s uzavieraním zmlúv o poskytovaní služieb na základe
prílohu č. 1 tejto zmluvy. Ak zástupca prekročí rozsah oprávneni vyplývajúcich Z
nevznikajú voči zástupcovi žiadne záväzky.

ČIánokll
Specifikácia zmlúv o poskytovaní služieb

1. Zástupca je oprávnený uzavieraf s účastnikmi zmluvy na poskytovanie verejných elektronických
komunikačných služieb alebo ich produktov (ďalej len „služby“) špeciíikovaných v prílohe Č. 2 tejto zmluvy.
Ak sa Slovanet rozhodne, že niektorú 20 služieb prestane poskytovaV, oznámi to bez zbytočného odkladu
zástupcovi. Slovanet móže spinomocniť zástupcu, aby s účastnikmi uzavieral zmluvy aj na poskytovanie
mých sužieb.
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Článok III
Provízia

1. Právo na proviziu vznikne zástupcovi dňom nasledujúceho mesiaca zriadenia služby účastníkovi.. Výška
provízie a podmienky jej vyplácania sú uvedené v prĺlohe č. 2 tejto zmluvy. Slovanet může prílohu č. 2
jednostranne zmeniť. Zmenu a čas jej trvania oznámi Slovanet zástupcovi včas na kontaktný e-mail
zástupcu najneskór páť kalendámych dní pred uvedením do účinnosti.

2. Slovanet zašle na kontaktný e-mail zástupcu, najneskůr do 15-teho kalendárneho dňa každého mesiaca,
podklady potrebné na výpočet provizie za predchádzajúce fakturačné obdobie. Tieto podklady tvorĺ
zoznam služieb zriadených účastnikom.

3. Na základe podkladov od Slovanetu a podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy vypočíta zástupca províziu za
prislušné obdobie medzi dvomi fakturáciami účastnikov. Vypočítanú províziu zástupca vyfakturuje
Slovanetu, len ak jej výška je viac ako 10,- € (desať eur) bez dane z pridanej hodnoty. Provízia je splatná
do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia faktúry Slovanetom. Ak faktúra obsahuje rozdielne položky
ako tie, ktoré boli v podkladoch na výpočet provízie, prípadne nemá náležitosti vyžadované príslušnými
právnymi predpismi, Slovanet je oprávnený vrátiť ju zástupcovi. V tomto prípade sa dátum splatnosti
počíta až od dátumu doručenia opraveriej faktúry, ktorá splňa všetky náležitosti. Provizia sa považuje za
uhradenú riadne a včas, ak je najneskoršie v posledný deň splatnosti pripisaná na účet, ktorý zástupca
uviedol vo faktúre.

4. Ak Slovanet neuhradí proviziu riadne a včas, zástupca může požadovať úroky z omeškania vo výške
O,03°! z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5. Zástupca nemá právo na úhradu akýchkolvek nákladov spojených s činnosťou podIa tejto zmluvy.

- Článok IV
Dalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zástupca je povinný vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy osobne alebo prostredníctvom svojich
zamestnancov. Zároveň je povinný vykonávať túto činnosť s vynaložením odbornej starostlivosti a
v dobrej viere dbaf na záujmy Slovanetu, konať v súlade s jeho poverenim a pokynmi a poskytovať
mu potrebné a dostupné informácie, najmä ohfadom účastníkov.

2. Zástupca je povinný používať aktuálne verzie formulárov zmlúv o poskytovaní služieb, kontrolovať
ich riadne vyplnenie a podpísanie.

3. Zástupca je povinný informovať Slovanet O uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb s účastníkom
alebo jej dodatku najneskoršie v najbližší pracovný deň, a to e-mailom na adresu
supportkam@slovanet.net. Originály rovnopisu písomného vyhotovenia zmluvy o poskytovaní
služieb alebo jej dodatku a mých príslušných dokumentov je zástupca povinný doručiť najneskůr do
desat pracovných dní na adresu uvedenú v prítohe č. 2 tejto zmluvy, v časti III. Doručovanie.

4. Slovanet je za účelom neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných informácií a služieb zákazníkom
oprávnený vykonávať u zástupcu mystery calling a mystery shopping.

5. Ak v súvislosti s uzavretim zmluvy o poskytovaní služieb odovzdal zástupca účastníkovi
telekomunikačné zariadenie potrebné na poskytovanie služby, dodací list, v ktorom účastník potvrdil
prevzatie zariadenia, doručí zástupca Slovanetu spolu s uzavretou zmluvou ako prílohu.

6. Zástupca nesmie počas trvania tejto zmluvy vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá je
predmetom tejto zmluvy, ako ani inú činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu voči podnikaniu
Slovanetu.

7. Zmluvné strany sa zavázujú, že počas trvania tejto zmluvy i po jej skončeni zachovajú mlčanlivosť
o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia počas zmluvnej spolupráce, a neposkytnú ich tretej osobe bez
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. To platí aj o obsahu tejto zmluvy spolu s jej prilohami.
V pripade porušenia povinnosti mlčanlivosti může oprávnená strana požadovať zmluvnú pokutu vo
výške 3.320,- € (tritisíctristodvadsať eur) za každé porušenie mlčanlivosti. Tým nie je dotknuté právo
oprávnenej strany na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.

Strana2 z 5



Článok V
Trvanie zmluvy

1. Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú. Zmluvné strany sa móžu kedykoľvek dohodnúť na jej
skončenĺ. Dohoda vyžaduje písomnú formu.

2. Ktorákoívek zo zmluvných strán mčže zmluvu vypovedat‘. DÍžka výpovednej lehoty je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začĺna plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom hola
druhej zmluvnej strano výpoveď doručená, a uplynie ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca.

3. Oprávnená zmluvná strana móže od zmluvy odstúpif, ak
a) Slovanet je v omeškaní s úhradou provízie po dobu dlhšiu ako 30 dní po prevzatí písomnej

upomienky,
b) zástupca poruší niektorú povinnosť podľa Čl. IV ods. 6 až 7,
c) zástupca svojim konaním poškodzuje meno Slovanetu a nim poskytovaných služieb abbo koná

tak, že z jeho činnosti nie je zrejmé, že ponúkané služby poskytuje Sbovanet,
d) zástupca prekročil oprávnenia vyplývajúce Z plnomocenstva,
e) na majetok zástupcu bol vyhlásený konkurz abebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý

pre nedostatok majetku,
1) je to dohodnuté v druhej časti zmluvy.

4. Závázky, které nebudú splnené ku dňu skončenia zmluvy, sa zmiuvné strany zavázujú usporiadat‘ do
60 dní od jej skončenia.

Druhá časť
Spracúvanie osobných údajov

Čl. Vl
Účel a rozsah spracúvania osobných údajov

1. Sprostredkovateí je oprávnený spracúvať pre iníormačný systém prevádzkovatera nazvaný „Zmluvy
o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb (dalej len informačný systém ABS)
osobné údaje fyzických a právnických osöb, ktoré využivajú alebo požadujú od Slovanetu
poskytovanie siužieb (ďalej len dotknuté osoby‘).

2. Osobné údaje dotknutých osób móže sprostredkovateľ spracúvaV na účely uzavretia a plnenia
zmluvy o poskytovaní služieb, jej zmeny, ukončenia abebo prenesenia teiefánneho čísla, fakturácie,
prijirnania a evidencie platieb, evidencie a postupovania pohľadávcik a vypracovania telefónneho
zoznamu (ďalej len ‚ustanovený účel).

3. Osobnými údajmi dotknutých osČb, ktoré mbže sprostredkovateľ spracúvať na ustanovený účel, sú
meno, priezvisko, titul, adresa trvalého (prechodného) pobytu, tebefánne čisbo, e-mail, dátum
narodenia, rodná číslo, číslo občianskeho preukazu abebo mého dokladu totožnosti, štátna
prislušnosť a výška neuhradených záväzkov.

4. Sprostredkovatel bude osobné údaje podia odseku 3 ziskavaf Z informačného systému
prevádzkovateľa, ak sú v ňom evidované, inak od dotknutých osĎb.

Čl. VII
Ďalšie práva a povinnosti

a vyhlásenia zmluvných strán

1. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvaf osobné údaje dotknutých osĎb odo dňa účinnosti tejto
zmluvy. Pri spracúvani osobných údajov je povinný postupovaU podľa pokynov prevádzkovateta a podľa
predpisov o ochrano osobných údajov, najmä je povinný

a) spracúvať osobné údaje výlučne na ustanovený účel,
b) zachovávaf mlčanlivosť O osobných údajoch, ktoré spracúva,
c) ohrániť spracúvané údaje pred oh neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím abebo

zverejnením.
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2. Sprostredkovateľ mčže v rámci spracúvania osobných údajov dotknutých osób vykonávať tieto
operácie

a) získavať osobně údaje z informačného systému prevádzkovateľa alebo od dotknutých osčb,
b) uvádzaV osobně údaje v zmluvách o poskytovaní služieb,
c) uchovávať osobně údaje, dokiaľ trvá dóvod ich spracúvania na ustanovený účel,
d) likvidovať osobné údaje. ak zanikne ich dčvod spracúvania na ustanovený účel.

3. Sprostredkovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osób prostredníctvom
tretích osób (ďalej len subdodávatelia‘). Za subdodávateľov sa nepovažujú zamestnanci sprostredkovateía,
prostrednictvom ktorých bude plnif úlohy vyplývajúce z tejto zmiuvy (ďalej len oprávnené osoby).
Sprostredkovateľ je povinný poučiV oprávnené osoby o ich právach a povinnostiach, ktoré majú podia tejlo
zmluvy a predpisov O ochrane osobných údajov.

4. Pri uzavieraní zmluvy o poskytovaní služieb je sprostredkovateľ povinný informovaV dotknuté
osoby o tom, aké osobně údaje bude v mene Slovanetu spracúvať, na základe akého právneho dóvodu, na
aký účel a ako dlho sa budú údaje spracúvaV.

5. Spracované osobně údaje mčže sprostredkovateľ poskytnúV alebo sprístupnit‘ Ion dotknutej osobe
a prevádzkovateľovi. Ak zanikne dčvod spracúvania osobných údajov dotknutých osób na ustanovený účel,
sproslredkovateľ je povinný spracované údaje odovzdaV prevádzkovateľovi alebo ich na základe pokynu
prevádzkovateľa zlikvidovat.

6. Sprostredkovateí zodpovedá prevádzkovateíovi za škodu, ktorú mu spósobi porušením svojich
povinností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov. Skodou prevádzkovateľa sa rozumejú aj sankcie.
ktoré príslušné orgány móžu uplatnit voči prevádzkovate[ovi za porušenie povinnosti sprostredkovateía
týkajúcích sa ochrany osobných údajov. Sprostredkovatel sa zavázuje. že spčsobenú škodu uhradí
prevádzkovateíovi do lEdní odo dňa doručenia výzvy, v ktorej bude škoda vyčíslená.

7. Prevádzkovate[ je oprávnený kontrolovaL či sprostredkovatel dcdržiava svoje povinnosti týkaúce
sa spracúvania osobných údajov a za tým účelom najmä žiadaf poskytnutie informácií a vysvetlení.
vstupovat do priestorov sprostredkovateľa a presvedčiť sa O opatreniach prijatých za účelom zaručenia
bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.

8. Oprávnenie sprostredkovateľa spracúvať osobně údaje dotknutých osób je viazané na trvanie
zmluvy o obchodnom zastúpeni. Ak sprostredkovateí poruší svoju povinnosf týkajúcu Sa spracúvania
osobných údajov a nápravu nezjedná ani v prímeranej lehote, ktorú mu na to prevádzkovateľ poskytol, alebo
ak sprostredkovate[ opakovane porušil svoje povinnosti. Slovanet móže odstúpiV od zmluvy o obchodnom
zastúpeni.

9. SprostredkovateÍ vyhlasuje, že má odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spösobilost‘ na
spracúvanie osobných údajov na ustanovený účel a že je schopný zaručit‘ bezpečnosť spracúvaných
osobných údajov.

10. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú,
organizačnú a personálnu spásobilost‘ a schopnost‘ zaručiV bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

Tretia časť:
Spoločnó a záverečné ustanovenia

Čl. VIII

1. Ak v zmluve nie je výslovne uvedené niečo ié, pisomnosti si budú zmluvné strany doručovaV na
adresy uvedené v záhlaví zmluvy. Ak dčjde k zmene adresy a príslušná zmluvná strana zmenu oznámi
druhej strane, pisomnosti sa budú doručovaV na novú adresu,

2. Ak bola pisomnost poslaná na poslednú známu adresu ako doporučená zásielka s doručenkou
a adresát si zásielku nevyzdvihne v odbernej lehote, posledný deň odbernej lehoty sa považuje za deň
doručenia písomnosti.

3. Fre práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, platia
príslušné ustanovenia Obchodného zákonnika a zákona o ochrane osobných údajov.
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4. Ak dájde k zmene právnych predpisov, ktoré budú prekážať alebo brániť účinnému plneniu
zmluvy, zmluvné strany ju primerane upravia.

5. Akýkoľvek spor týkajúci sa obsahu a plnenia zmluvy sa budú zmluvné strany usilovať vyriešif
vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedójde, spor rieši príslušný súd.

6. Ak v zmluve nie je výslovne uvedené niečo mé, zmeny a doplnenia zmluvy možno vykonať len
V pisomnej forme.

7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej uzavretia. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom
pre každú zmluvnú stranu. Prílohy č. 1 až 3 tvoria neoddeliteľnú súčasf zmluvy.

(09)

2
‘

Podpis zástupcov Slovanew lodtlačok pečiatky

Prĺlohy zmluvy, kloré si) jej neoddeliteFnou súčasťou:
1. Príloha č. 1 — Plnomocenstvo
2. Príloha Č. 2— Provízie za predaj služieb, bonetity,

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva je
a zrozumiteľná, na znak Čoho ju podpisujú.

Miesto:
Dáturn: I.

.

10/j

prejavom ich slobodnej a vážnej vóIe, že je určitá

Miesto; Kalná nad Hronom
Dálum: 7.1O.2Óť- 1—j 1.%_V. .Á%tta,

W.LL‘ýlj L1ĺj‘ 5
nv.n,,. / ‘ /,

71 UOtľ
2)21ů77 ‘37

Podpis a odtlačok pečitkjobchodného zástupcu

doručovanie
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III. ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTOV

Produkty na koaXiálnej sjeti
1. Optik 60
2. Optik 100
3. Základný TV balík
4. Rozširený TV balík

iv. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto príloha nadobúda účinnosť 01.10.2019 (OO)slouůnet
3lnuaei a S

51

W [3 BratisIav 2
I. čUPtYK2U22UU94

Ing. Martin Obžera
vedúci oddelenia —7
rezidenčného predaja a služieb záka*íkom
na základe plnomocenstva I

V Bratislave, dňa t lo. tof



Príloha Č. 2
k zmluve o obchocinom zastúpení

PROVÍZIE ZA PREDAJ SLUŽIEB, DORUČOVANIE

I. PROVÍZIE ZA PREDAJ SLUŽIEB

Zúčtovacie obdobie pro výpočet provizie (ďalej len fodmena) je jeden kalendárny mesiac.
Všetky sumy sú uvádzané v € (EUR) bez DPH.

1. Výška pravidelných odmien

1.1. Zástupca má počas platnosti zmluvy o obchodnom zastúpení právo na vyplácanie
pravidelnej odmeny za objem tržieb z prideleného zákaznĺckeho kmeňa.

1.2. Objem tržieb z prideleného zákazníckeho kmeňa predstavuje sumu uhradených
pravidelných mesačných poplatkov vyplývajúcich z poskytovania tých služieb účastníkom,
ktoré sú evidované v informačnom systéme ABS s participáciou zástupcu. Poplatky z
nových služieb zriadených po nadobudnutí účinnosti tejto prílohy sa započĺtavajú do
objemu tržieb z prideleného zákazníckeho kmeňa až po uplynutí lehoty 1 mesiaca Od 1.
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola služba zriadená.

1.3. Objem tržieb z prideleného zákaznickeho kmeňa nezahřňa sumu uhradených pravidelných
mesačných poplatkov za služby prenájmu zariadení.

1.4. Participácia predstavuje príznak v informačnom systéme ABS, ktorým je definovaná
príslušnosť konkrétnej služby do zákazníckeho kmeňa zástupcu, pričom sa vždy
zohľadňuje percentuálna výška participácie na danej službo.

1.5. Zástupca má právo na vyplácanie pravidelnej odmeny vypočítanej ako percentuálny podiel
z objemu tržieb vo výške 6%

II. DORUČOVANIE

Zástupca je povinný zasielať zmluvy o poskytovanĺ služieb a ich dodatky uzavreté s účastnikmi
na adresu:

Slovanet, a.s.
Oddelenie služieb zákazníkom
Stefánikova 19
911 01 Trenčín



Prĺloha Č. 1
k zmluve o obchodnom zastúpení

PLNOMOCENSTVO

Spoločnost Siovanet, as., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, ičo: 35 954 612,
zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka čĺs. 3692/B (ďalej
len »Slovanet“)

udeľuje plnomocenstvo

podnikatelovi:
obchodné meno: Kalná KTR, s.r.o.
sĺdlo/miesto podnikaniat: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
CO: 36541940

zapisanému v obchodnom/živnostenskom* registri: Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.
12588/N

(d‘alej len !‚zástupca).

Na základe tohto plnomocenstva je zástupca oprávnený v mene Slovanetu a na jeho
účet uzavierať trojstranné zmluvy s fyzickými a právnickými osobamí o poskytovaní verejných
elektronických komunikačných služieb:

a) sprostredkovanie prístupu do siete Internet,
b) retransmisia.

Zástupca je povinný pri uzavieraní zmlúv o poskytovaní služieb konať v súlade So
zmluvou o obchodnom zastúpenĺ. ako aj so všeobecnými podmienkami a cenníkmi (cenovými
výmermi) vydanými Slovanetom na poskytovanie jednotlivých služieb.

Ing. Martin Obžera
vedúci oddelenia 7
rezidenčného predaja a služieb zákahikom
na zák‘ade plnomocenstva
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