Súhlas s uzatváraním zmlúv o poskytovaní verejných služieb, dodatkov a súvisiacich
úkonov elektronickými prostriedkami / zmena / zrušenie
Dátum: 23. 6. 2015
E_13418266
Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
Účastník (záujemca):
Priezvisko a meno / Obchodné meno

Obec Veľké Uherce

Adresa

Veľké Uherce 360
95841 Veľké Uherce

Rodné číslo / Povolenia na pobyt / IČO

00311294

Telefónne číslo*
E-mail*

obecvelkeuherce@velkeuherce.sk

Číslo účastníka

0043263367

*) Telefónne číslo a e-mail sú uvedené pre účely zasielania zmluvných a iných dokumentov účastníkovi
Podpisujúca osoba (štatutárny orgán alebo zástupca účastníka / záujemcu):
Priezvisko a meno

Ing. Alena Chalupová

Rodné číslo / Číslo povolenia na pobyt

615425/6251

Článok I.
Súhlas s uzatváraním zmlúv o poskytovaní verejných služieb, dodatkov
a súvisiacich úkonov elektronickými prostriedkami / zmena / zrušenie súhlasu
1. Účastník svojím podpisom súhlasí s tým, že spoločnosť Orange Slovensko, a. s. (ďalej ako "spoločnosť
Orange") a účastník môžu uzatvárať zmluvy o poskytovaní verejných služieb (ako aj vykonávať akékoľvek
iné jednostranné a / alebo viacstranné písomné právne úkony, a to najmä uzatváranie dodatkov k týmto
zmluvám, osobitných dohôd alebo žiadostí), aj prostredníctvom takých elektronických prostriedkov, ktoré sú
spôsobilé zachytiť obsah týchto úkonov a určiť osobu, ktorá takýto úkon urobila, a to najmä zachytením
rýchlosti, tlaku a sklonu takto vykonaného podpisu tejto osoby (digitalizovaný vlastnoručný podpis) a jeho
následnou komparáciou s podpisom uloženým v internom elektronickom systéme spoločnosti Orange ako
podpisom referenčným (vzorovým), ak spoločnosť Orange považuje takúto komparáciu za potrebnú. Za
účastníka sa pre účely tohto dokumentu považuje aj osoba, ktorá prejaví záujem o využívanie služieb
spoločnosti Orange (ďalej ako "záujemca") resp. osoba konajúca za a v mene účastníka resp. záujemcu
(ďalej ako "podpisujúca osoba").
2. Spoločnosť Orange a účastník zhodne vyhlasujú a súhlasia s tým, že takáto forma vlastnoručného podpisu
je považovaná za písomnú formu v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov. Účastník súčasne vyhlasuje, že všetky ním takto urobené úkony (podpisy) uznáva za
svoje a akceptuje, že takto vyhotovené (podpísané) právne úkony sa považujú za písomné v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Účastník tiež súhlasí s tým, že akékoľvek zmluvné a s nimi súvisiace dokumenty, uzatvorené spôsobom
popísaným v tomto dokumente, budú spoločnosťou Orange zaslané na e-mailovú adresu účastníka, uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Účastník je povinný bezodkladne po zmene svojej e-mailovej adresy
o tomto preukázateľným spôsobom upovedomiť spoločnosť Orange; v opačnom prípade spoločnosť Orange
nezodpovedá za škodu resp. ujmu, spôsobenú neoznámením zmeny e-mailovej adresy účastníka spoločnosti Orange. Spoločnosť Orange zašle účastníkovi SMS s heslom (pre účely prístupu k zaslaným dokumentom) na telefónne číslo, uvedené v záhlaví tohto dokumentu; v prípade jeho zmeny platia obdobne
ustanovenia, ako v prípade zmeny e-mailovej adresy.
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Súhlas s uzatváraním zmlúv o poskytovaní verejných služieb, dodatkov a súvisiacich
úkonov elektronickými prostriedkami / zmena / zrušenie

4. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť Orange je oprávnená kedykoľvek, a to aj bez
preukázania dôvodu, jednostranne rozhodnúť o nevyužití vyššie definovaných elektronických prostriedkov
pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní verejných služieb, dodatkov k zmluvám a iných súvisiacich právnych
úkonov. Účastník je oprávnený kedykoľvek odvolať ním udelený súhlas, a to preukázateľným spôsobom.
¨ Udeľujem súhlas*
¨ Odvolávam súhlas (udelený dňa 13. 10. 2014)
þ Mením súhlas (udelený dňa 13. 10. 2014)**
*) Ak nie je v záhlaví tohto dokumentu zadané mobilné telefónne číslo pre zaslanie SMS hesla (pre účely
prístupu k zaslaným dokumentom), účastník súhlasí s tým, že spoločnosť Orange je oprávnená zaslať
zmluvy, dodatky, prípadne iné právne dokumenty na e-mail účastníka bez toho, aby mu na telefónne číslo
zaslala SMS heslo.
**) V prípade, ak je zaškrtnuté políčko "Mením súhlas", od okamihu účinnosti zmeny platia tie údaje účastníka, ktoré sú uvedené v záhlaví tohto dokumentu.
<Chalupova_1>

2015-06-23 12:05

Ing. Alena Chalupová
Podpis a pečiatka účastníka

Nemečková Zuzana
Obchodná riaditeľka Orange Slovensko, a. s.

Informácie o predajnom mieste:
Názov predajného miesta:
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.

Kód predajného miesta:
ID046GPB07

Meno a priezvisko obchodneho zástupcu, ktorý overil totožnosť užívateľa:
Michal Dobrotka
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