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Úplnéznní
I.

PedmtVšeobecnýchpodmínek

TytoVšeobecnépodmínkyupravujízákladníprovozníaobchodnípodmínkyproposkytováníve ejn
dostupnýchslužebelektronickýchkomunikacíasouvisejícíchinnostínaúzemíeskérepubliky(dále
jen „Služba“) spoleností iChoice spol. sr.o., se sídlem Nádražní 160, 251 64 Mnichovice, zapsaná
vObchodním rejst íku Mstského soudu vPraze, oddíl C, vložka 88375, I 26702215, DI
CZ26702215(dálejen„Poskytovatel“).Službyjsouposkytoványprost ednictvímve ejnékomunikaní
sít Poskytovatele nebo p ípadn prost ednictvím sít smluvního poskytovatele. Dostupnost služeb
jepodmínnapokrytímúzemítmitosítmiatechnickýmimožnostmitchtosítí.

Uživatelem služby se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která využívá i žádá službu
poskytovatele. Úastníkem se rozumí každý, kdo uzav el sposkytovatelem smlouvu o poskytování
telekomunikaních služeb. Uživatel a úastník bude dále ve Všeobecných podmínkách uvádn pod
pojmem„Zákazník“.

Po uzav ení smluvního vztahu jsou tyto Všeobecné podmínky závazné pro Zákazníka a pro
Poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat zákazníkovi telekomunikaní služby p ipojením ksíti
poskytovatele, jakož i další dopl kové služby, které si Zákazník objednal (dále jen "Objednané
služby")azákazníksezavazujezaobjednanéslužbyplatitp íslušnépoplatkyvsouladuspodmínkami
uvedenýmivesmlouv.

Poskytováníobjednanýchslužebserealizujeprost ednictvímúastnickép ípojky,p ípadnjiným
zpsobem, k datové síti poskytovatele. P ípojka se nachází na nemovitosti nebo uvnit  nemovitosti
na adrese uvedené ve smlouv jako Místo odbru služeb (dále jen „Koncové místo“). Za koncové
místo je považováno poslední za ízení poskytovatele. Výjimku tvo í zapjené za ízení
poskytovatelem bez služby „Servis“, kde se považuje za Koncové místo p edchozí za ízení
poskytovatele.


II. Druharozsahposkytovanýchslužeb

Základní popis a specifikace poskytovaných služeb jsou uvedeny zejména vposkytovatelem
vydávaných provozních podmínkách pro poskytování jednotlivých druh služeb (dále je „Provozní
podmínky“), kde je specifikace p íslušné ve ejn dostupné služby elektronických komunikací nebo
specifikace více objednaných služeb a vp íslušných cenících pro jednotlivé služby, p íp. dalších
cenících (dále jen „Ceníky“). Aktuální informace o službách a cenách jsou ve ejn p ístupné
vzákaznickémcentruposkytovateleneboprost ednictvíminternetovéstránkyposkytovatele.



Rozsahadruhobjednanýchslužebmžebýtmnndohodousmluvníchstranatopísemnvelht
minimáln 30 (t icet) dn p ed zamýšlenou úinností navrhované zmny. Uskutenním platby
pravidelných poplatk pop . jiných plateb zákazníkem v souladu s navrženými zmnami dojde k
p ijetí návrhu poskytovatele ze strany zákazníka. K akceptaci navrhované zmny poskytovatelem
dojdeprovedenímp íslušnézmnynavrženézákazníkememvútovacímsystémuposkytovatele.

Zákazníkberenavdomí,žeposkytovatelneneseodpovdnostzaobsahavyužitíobjednaných
služebnebozainformace,údajeadatadostupnávsítiInternet,p estožejsoutytoinformace
p ístupnéapoužívanéprost ednictvímobjednanýchslužeb.

III. Zprovoznníaposkytováníslužeb

Zákazníksezavazujeposkytnoutposkytovateliveškerousouinnostpot ebnouproplnní
p edmtu této smlouvy. Pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, zákazník je
povinen
sizabezpeithardwarovéasoftwarovéprost edky(vetnjejichinstalace),vstupníavýstupní
za ízeníajejichfunknostpot ebnéprop ipojeníkekoncovémumístu(dálejen„Koncovéza ízení
zákazníka").Koncovéza ízenízákazníkamusíspl ovatpožadavkyp íslušnýchbezpenostních,
technickýchaprávníchp edpisplatnýchveskérepublice.Poskytovatelneodpovídázafunknost
iprovozkoncovéhoza ízenízákazníka.Je liproposkytováníobjednanýchslužebnutnáodborná
spoluprácesdodavatelemkoncovéhoza ízenízákazníka,jezákazníkpovinenjinasvénáklady
zabezpeit.Zákazníksezavazujeseznámitsezásadamiobsluhysí ovýchslužebaoperaních
systém,jejichžznalostjenezbytnákužíváníobjednanýchslužeb.

Poskytovatelsdlízákazníkoviúdajepronastaveníslužebp ípadndalšíp ístupovéúdajep ipojení,
kteréjeposkytovateloprávnnmnit,pokudsitakvyžádajítechnické,provozníneboorganizaní
dvodynastranprovozovatele.Zákazníksezavazujesp idlenýmiúdajinakládatjakosdvrnými
aneníoprávnnjemnit.Porušenípovinnostipodletohotoodstavcezákazníkemjepovažováno
zapodstatnéporušenítétosmlouvyazákazníkjepovinenzaplatitposkytovatelismluvnípokutuve
výši 10 000 K za každé takové porušení. Ujednáním o smluvní pokut podle tohoto odstavce není
dotennárokposkytovatelenanáhraduvznikléškody.

Zákazníkberenavdomíasouhlasí,žeposkytovatelvedeelektronickoudatabázizákazníkem
uskutennýchoperacívrámcisítposkytovateleimimoni.Zákazníktímtoudlujesouhlas
poskytovatelisp ípadnýmm enímobjemup enesenýchdattechnickýmiprost edkyposkytovatele.

Technickáza ízení,prost ednictvímkterýchjsouobjednanéslužbyposkytoványajejichsouásti
jsouvevýlunémvlastnictvíposkytovatele(dálejen"za ízeníposkytovatele")atenjeoprávnnje
podlesvéhouváženímnit,dopl ovat,p emis ovatiupravovat.

Poskytovatel mže zapjit, prodat nebo pronajmout zákazníkovi pot ebná za ízení (dále jen
"za ízení") proti zaplacení poplatk podle aktuáln platného ceníku poskytovatele. V p ípad, že
zákazníknevrátíza ízeníposkytovatelinebojevrátívestavu,kterýneodpovídábžnémuopot ebení,
jeposkytovateloprávnnuplatnitnároknanáhraduvznikléškody.

Zákazník se zavazuje ádn používat za ízení poskytovatele, zejména se zákazník zavazuje
nep ipojovatkza ízeníposkytovateležádnép ístroje,kterénebylyschválenyposkytovatelem,nebo
kterénespl ujípožadavkyp íslušnýchbezpenostních,technickýchaprávníchp edpisplatnýchv
eskérepublice.

Zákazníkneníoprávnndoza ízeníposkytovatelejakkolivzasahovataniumožnittakovézásahyt etí
osob, která k takovým zásahm neobdržela od poskytovatele písemné oprávnní. Zákazník není

rovnž oprávnn p emístit pop . umožnit p emístní za ízení z místa instalace a nese plnou
odpovdnostzajejichpoškozeníaztrátu.Dálenenízákazníkoprávnnseza ízenímposkytovatele
jakýmkolivzpsobemnakládat(nap .poskytovatjejjakozástavu).

Zákazník bere na vdomí, že instalace, používání, kontrola, údržba, opravy a odstranní za ízení
poskytovatelemževéstkvýpadkuobjednanýchslužeb,p ípadnvéstkeztrátdatnakoncovém
za ízenízákazníka.Zákazníkjevýlunodpovdnýzaprovedenízálohovánídatnakoncovémza ízení
zákazníka a provozovatelnenese jakoukoliv odpovdnost za to, zda zákazník takové zálohování dat
provedl,inikoliv.

Zákazník tímto udluje poskytovateli souhlas s provádním prací souvisejících sposkytováním
objednaných služeb, opravou, úpravou, montáží, údržbou, se ízením, doplnním, zmnou,
p emístním,revizí,m enímidemontážíapod.za ízeníposkytovateleadopl kovýchza ízenív
prostoráchmístainstalace,apokudtobudenezbytnéproplnníp edmtutétosmlouvyivostatních
prostoráchnemovitosti,vekterésenacházíkoncovémísto,atozap ítomnostizákazníkaijeho
zástupce.Zatímtoúelemsezákazníkzavazujeumožnitnapožádáníposkytovatelip ístupdo
prostormístainstalacepoceloudobutrvánítétosmlouvy,jakoživsouvislostisjejímukonením.

Zákazníksezavazujeuhraditpoplatkypodleaktuálnplatnéhoceníkuservisníchpoplatk
poskytovatelezajakékolivservisníúkonyvyžádanézákazníkemnadrámecodstrannízávadpodle
lánkuV.tétosmlouvy.

IV. Podmínkyužíváníobjednanýchslužeb

Zákazníksezavazujeužívatobjednané službyvýhradnprosvouvlastnípot ebuaneníoprávnnk
jakémukolivjinémuvyužitíobjednanýchslužebbezp edchozíhopísemnéhosouhlasuposkytovatele,
zejména není zákazník oprávnn umožnit bezplatné nebo komerní užívání objednaných služeb
t etímosobámnebojejichkomernívyužití.Zákazníkneseodpovdnostzaškoduvzniklouvdsledku
neoprávnného užívání objednaných služeb t etími osobami. Porušení povinnosti podle tohoto
odstavce zákazníkem je považováno za podstatné porušení této smlouvy a zákazník je povinen
zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 K za každé takové porušení. Ujednáním o
smluvnípokutpodletohotoodstavcenenídotennárokposkytovatelenanáhraduvznikléškody.

Zákazníksedálezavazuje:
a)užívatobjednanéslužbyvsouladusplatnýmiprávnímip edpisyeskérepubliky
b)nepodnikatžádné pokusyoprnikdojinýchdatovýchsítíislužeb,prokteránemáoprávnní k
p ístupunebokjejichžužíváníneníoprávnn
c) nepoužívat objednané služby ani za ízení poskytovatele ani dopl ková za ízení, a to p ímo nebo
nep ímo, k porušení nebo pokusu o porušení autorizace nebo bezpenosti jakéhokoliv hostitele,
datové sít nebo útu, jakož i k získání nebo k pokusu o získání neoprávnného p ístupu do
koncovéhoza ízeníjinéhozákazníka,kjehosoftwarenebodatm
d)nepoužívataneší itjakékolivnástrojeneboprost edkyohrožujícíchbezpenostdatovésítnebo
umož ujícíjejínarušování
e) zdržet se jakýchkoliv jednání, která porušují etická pravidla chování na síti Internet, zejména se
zákazník zavazuje nezasílat prost ednictvím elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy (tj.
velkémnožstvíkopiítotožných,podobnýchneboobjemnýchzpráv,tzv.spamming)
f) nep ipojovat ke koncovému místu více koncových za ízení zákazníka, bez písemného souhlasu
provozovatele.

JakékoliporušenítohotolánkuIV.zákazníkemjepovažovánozapodstatnéporušenítétosmlouvy.



V. Hlášeníaodstraováníporuch

P iposkytováníobjednanýchslužebmžedocházetkobasnýmsníženímkvality,doasnému
omezenípop .p erušeníposkytováníobjednanýchslužeb.Pokudlzetakovésníženíkvality,
doasnéomezenípop .p erušeníp edvídatoznámíposkytovateltakovouskutenostzakozníkovi
vhodnýmzpsobemp edem(nap .prost ednictvímelektronicképoštyneboinformaníinternetové
stránkyposkytovatele).

Zákazníkjepovinenohlásitomezenínebop erušeníposkytovanýchobjednanýchslužeb,závady
naza ízeníposkytovatele(dálejen„závada“)zákaznickémucentruposkytovateleneprodlenpo
jejichzjištnínatelefonnímíslezákaznicképodporyposkytovatele.Poskytovatelsezavazujezávady
odstranit, pokud není dojednáno jinak, do 48 hodin od jejich ohlášení zákazníkem dle tohoto
odstavce, pokud mu v tom nezabrání objektivní dvody, zejména neumožnní p ístupu ke
koncovému místu, p erušení dodávky elektrické energie apod. Za odstranní závady je považován
okamžikobnoveníspojenísesítiInternet.

Náklady na odstranní závady nese poskytovatel s výjimkou p ípad, kdy závadu zpsobil zákazník
neboje lizávadazpsobenaporuchounakoncovémza ízenízákazníkanebopokudkoncovéza ízení
je zapjené poskytovatelem a zákazník nemá objednanou službu „Servis“. V takovém p ípad je
poskytovateloprávnnútovatzákazníkoviazákazníkjepovinenuhraditposkytovatelinákladyna
odstrannízávadypodlevtédobaktuálnplatnéhoceníkuposkytovatele.

Nebude li závada, která zpsobí p erušení poskytování objednaných služeb, za kterou poskytovatel
odpovídáakterábyla ádnzákazníkemohlášenaodstrannado48hodinodjejíhonahlášení,bude
zákazníkovinazákladjehopísemnéžádosti,vrácenap íslušnápomrnáástpravidelnéhopoplatku
zadobu,kdyobjednanouslužbunebylomožnéprozávadunastranposkytovatelevbecvyužít.


Vp ípad,žesezákazníkdomnívá,žeposkytovanéobjednanéslužbysvýmrozsahem,kvalitounebo
cenou neodpovídají smluvním podmínkám a proto vykazují vady, je oprávnn p íslušná práva z
odpovdnosti za tyto vady uplatnit v zákaznickém centru poskytovatele. Vady vnesprávn
vyútovaných pravidelných poplatcích pop . jiných platbách za poskytnuté objednané služby je
zákazník povinen uplatnit do 2 (dvou) msíc od doruení vyútováni, jinak zákazníkovo právo
zanikne.Jinévadyposkytnutéobjednanéslužbyjezákazníkpovinenuplatnitbezzbytenéhoodkladu
pojejichzjištní.

Uplatnníreklamaceprotivýšiútovanýchpravidelnýchpoplatkpop .jinýchplatebzaposkytnuté
objednané služby nemá odkladný úinek a zákazník je povinen zaplatit útovanou ástku za
poskytnutéobjednanéslužbyvplnévýšidodatasplatnosti.

Poskytovatel je povinen vy ídit reklamaci proti výši útovaných pravidelných poplatk pop . jiných
plateb za poskytnuté objednané služby nejpozdji do 30 (t iceti) dn ode dne doruení reklamace.
Vyžaduje livy ízeníreklamaceprojednánísezahraninímprovozovatelem/operátoremnejpozdjido
60 (šedesáti) dn ode dne doruení reklamace. V p ípad kladného vy ízení reklamace je
poskytovatelpovinenvrátitzákazníkovip íslušnouneoprávnnútovanouástkunejpozdjido30
(t iceti)dnodvy ízeníreklamace.

Ostatníp ípadyreklamacízákazníkavy ídíposkytovatelpodlejejichsložitostiap ípadnétechnické
neboadministrativnínáronosti.

Zákazníkberenavdomí,žeposkytovatelnenípovinenhraditzákazníkovináhraduškodyvdsledku
neposkytnutíobjednanéslužbynebovadnéhoposkytnutíobjednanéslužby.

VI. Poplatkyzaslužby

Zákazník je povinen platit poplatky, není li dohodnuto jinak, stanovené podle aktuáln platného
ceníku poskytovatele, a to zpsobem a v intervalu a ve lht splatnosti uvedených ve smlouv. Ke
všempoplatkmjeútovánazákonnáda zp idanéhodnoty(DPH).

Aktuálnplatnýceníkposkytovatelejeve ejnp ístupnývzákaznickémcentruposkytovatele
neboprost ednictvíminternetovéstránkyposkytovatele.Výše,zpsobaintervalplatbypravidelných
poplatkmohoubýtmnnydohodousmluvníchstran.Návrhnazmnuzpsobunebointervalu
platebpravidelnýchpoplatkjesmluvnístranapovinnasdlitdruhésmluvnístranpísemným
oznámenímvelhtnejmén30(t icet)dnp edzamýšlenouúinnostínavrhovanézmny.

Uskutennímplatbypravidelnýchpoplatkzákazníkemvsouladusnavrženýmizmnamidojdek
p ijetínávrhuposkytovatelezestranyzákazníka.Kakceptacinavrhovanézmnyposkytovatelem
dojdeprovedenímp íslušnézmnynavrženézákazníkemvútovacímsystémuposkytovatele.

Poskytovateljeoprávnnkdykolizatrvánítétosmlouvynavrhnoutzákazníkovizmnuvýše
pravidelných poplatk, a to písemným sdlením nové výše pravidelného poplatku zákazníkovi ve
lht
nejmén30(t icet)dnp edem.Uhrazenípravidelnéhopoplatkuvjehonovévýšizákazníkemje
považovánozasouhlasnýprojevvlezákazníkastoutozmnouatakovátozmnasestáváproob
smluvnístranyplatnouaúinnou.

Zákazníkjepovinenhraditpoplatkyvesjednanýchlhtáchsplatnosti.Vp ípadprodlenísúhradou
platebpodletétosmlouvyjeposkytovateloprávnnútovatzákazníkovismluvnípokutuvevýši0,1%
zdlužnéástkydenn,atovždyzakaždýzapoatýdenprodlení.Ujednánímosmluvnípokutpodle
tohotonenídotennárokposkytovatelenanáhraduvznikléškody.

P iplatbdlužnýchástekzákazníkembudezaplacenáástkazapotenanejprvenasplatnousmluvní
pokutu,paknapoplatkyzaobjednanéslužbysnejstaršílhtousplatnosti.

V p ípad, že zákazník nezaplatí vas a ádn vyútované pravidelné poplatky za objednané služby
nebo neplní další smluvní podmínky podle smlouvy, má poskytovatel právo omezit poskytování
objednané služby zákazníkovi a to zamezením p ístupu k objednaným službám. P i opakovaném
neplnnísmluvníchpodmínekmáposkytovatelprávoposkytováníobjednanýchslužebukonit.

Z hlediska zákona o DPH ve smyslu údaj o platbách a jejich intervalu se poskytování objednaných
služebpovažujezaopakovanéplnní.


VII. Trváníazániksmluvníhovztahu

Smlouva se uzavírá na dobu neuritou. Smlouva je platná a úinná ode dne jejího podpisu obma
smluvnímistranami.

Zákazníkiposkytovateljsouoprávnnismlouvuvypovdtibezudánídvodupísemnouvýpovdí,
formoudoporuenépoštovnízásilky.Výpovdnílhtajejedenmsícazaínáplynoutodprvého
dnemsícenásledujícíhopodoruenívýpovdidruhésmluvnístran.Vp ípadpochybnostísemá
zato,ževýpov byladoruenadruhésmluvnístranpátýdenpoodeslání.Pokudbylavesmlouv
sjednánadoba,pokterounelzesmlouvuvypovdt,lzejivypovdtažpouplynutítétodoby.

Poskytovateljeoprávnnvypovdtsmlouvusokamžitouplatností

a)vp ípadprodlenízákazníkasplatboupoplatkijinýchplatebpodletétosmlouvypodobudelší
než30(t icet)dn
b)vp ípadpodstatnéhoporušenípovinnostízákazníkavyplývajícíchztétosmlouvy
c)jestližeposkytovatelztratíoprávnníkposkytováníslužeb,kterétvo íp edmtsmlouvy,nebo
d)nastanou lip iinstalacikoncovéhomístanep edvídanéokolnosti,kteréposkytovateliznemožní
zprovoznníaposkytováníobjednanýchslužebdo30(t iceti)dnodpodpisutétosmlouvy,nebo
e)zjinýchtechnickýchdvodnastranposkytovateleznemož ujícíchposkytovateliplnitp edmt
tétosmlouvypodobudelšínež30(t icet)dnanedojde likjinédohodsmluvníchstran.

Výpov smlouvysokamžitouplatnostíjeúinnádoruenímpísemnévýpovdisokamžitou
platnostíformoudoporuenépoštovnízásilkyzákazníkovi.Vp ípadpochybnostísemázato,že
výpov smlouvysokamžitouplatnostíbyladoruenazákazníkovipátýdenpoodeslání.

Zákazníkjeoprávnnvypovdtsmlouvusokamžitouplatnostívp ípad,žeposkytovatel
p estaneposkytovatobjednanéslužbypodobudelšínež30(t icet)dníposobjdoucích.
Výpov smlouvysokamžitouplatnostíjeúinnádoruenímpísemnévýpovdisokamžitou
platnostíformoudoporuenépoštovnízásilkyposkytovateli.Vp ípadpochybnostísemázato,že
výpov smlouvysokamžitouplatnostíbyladoruenaposkytovatelipátýdenpoodeslání.

Byla lismlouvauzav enap ipoužitíprost edkkomunikacenadálku,mázákazníkprávood
smlouvyodstoupitbezuvedenídvoduabezjakékolivsankcedo14dnodp evzetíplnní.
Odstoupeníodsmlouvyjeúinnédoruenímpísemnéhoodstoupeníformoudoporuenépoštovní
zásilkyposkytovateli.Vp ípadpochybnostísemázato,žeodstoupeníbylodoruenoposkytovateli
pátýdenpoodeslání.Zákazníknemžeodsmlouvyodstoupitpodletohotoodstavcevp ípad,bylo
lisjehosouhlasemzapoatoplnníp eduplynutímlhty14dnodp evzetíplnní.

Smluvnístranysedohodly,ževp ípadukonenítétosmlouvyvýpovdíjsouvstupnípoplatky
nevratné s výjimkou ukonení smlouvy vp ípad nep edvídatelných okolností, které poskytovateli
znemožnízprovoznitslužbudo30(t iceti)dnodpodpisutétosmlouvy,kdeseposkytovatelzavazuje
vrátit zákazníkovi všechny dosud zaplacené poplatky, a to do 30 (t iceti) dn ode dne ukonení
smlouvy.

Podobuplynutívýpovdnílhtyjeposkytovateloprávnnútovatzákazníkovipravidelnépoplatky,
pop .jinépoplatkypodletétosmlouvy,azákazníkjepovinentakovépoplatky ádnplatit.Zánik
smlouvynemávlivnanárokposkytovatelenazaplacenídlužnýchástekzaobjednanéslužbykedni
ukonenítétosmlouvy.

Vznikne li v p ípad výpovdi nebo odstoupení od této smlouvy zákazníkovi p eplatek na
pravidelnýchpoplatcích,jeposkytovatelpovinententop eplateknazákladpísemnévýzvyzákazníka
vrátitzákazníkovido30(t iceti)dnoddoruenítétovýzvy.

Po ukonení této smlouvy se poskytovatel zavazuje bez zbyteného odkladu všechny svoje za ízení
demontovatazákazníksezavazujeposkytnoutnezbytnousouinnostktakovédemontáži.Zákazník
se dále zavazuje, není li dohodnuto jinak, zaplatit jednorázový poplatek za demontáž podle
aktuálníhoceníkuposkytovatele.Vp ípad,žezákazníkneumožnídemontážza ízeníposkytovatele,
máposkytovatelnároknanáhraduzpsobenéškody.


VIII. Spolenáustanovení

Zákazníkneníoprávnnbezp edchozíhopísemnéhosouhlasuposkytovatelep evéstnebo
postoupitprávaapovinnostivyplývajícízákazníkoviztétosmlouvynat etíosobu.

Zákazníktímtoudlujesouhlasspostoupenímprávapovinnostivyplývajícíposkytovateliztéto
smlouvynat etísubjekt.

Smlouvamžebýtmnnapouzepísemnoudohodousmluvníchstrannebopostupemuvedeným
vláncíchII.,VI.,VI.aVI.tétosmlouvy.

Smlouvajeuzavíránaveskémjazyce.

Smlouvabudeposkytovatelemarchivovánaponezbytndlouhoudobu.

Pokudzákazníkažpouzav enísmlouvyzjistí,žejsouvesmlouvvyplnnéchybnéúdajetýkajícíse
zákazníka,neprodlentutoskutenostoznámíposkytovateli.Stejntak,pokuduzákazníkadojdeke
zmnjakéhokolivúdajevesmlouvuvedeném.

Vsouladusezákonem.101/2000Sb.udlujepodobutrvánítétosmlouvyzákazníkposkytovateli
oprávnní shromaž ovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve smlouv
(dálejen"Osobníúdajezákazníka")proúelyinformaníchaútovacíchsystemposkytovateleapro
komunikaci se zákazníkem o všech službách poskytovatele a v souvislosti s plnním p edmtu této
smlouvy poskytovatelem (zejména informování o nových službách poskytovatele, przkumy
spokojenostisobjednanýmislužbami,marketingovéakceprovádnéposkytovatelemnebojinout etí
osobou na základ smlouvy s poskytovatelem pop . technické zásahy související s poskytováním
objednaných služeb provádné poskytovatelem nebo jinou t etí osobou na základ smlouvy). V
rozsahuvýšeuvedenéhozmocnníjeposkytovatelrovnžoprávnnp edávatosobníúdajezákazníka
dojinýchstát.Poskytovatelsezavazujeneposkytovatosobníúdajezákazníkažádnýmjinýmt etím
osobámsvýjimkoupovinnostívyplývajících zobecnzávaznýchprávníchp edpiseskérepubliky.
Správcem osobních údaj zákazníka podle zákona . 101/2000 Sb. uvedených v této smlouv je
poskytovatel. Zákazník byl seznámen s tím, že poskytnutí osobních údaj podle tohoto odstavce je
dobrovolnéažejeoprávnnzmocnnípodletohotoodstavcekdykolivodvolatsnásledkyuvedenými
vlánkuVII.tétosmlouvy.


