DATAIN, s.r.o., se sídlem Hlavní 195, Měšice 250 64
IČ: 04796926, DIČ: CZ04796926
Spisová značka: C 253624 vedená u Městského soudu v Praze

tel: 222 265 555
e-mail: info@datain.cz
web: www.datain.cz

Dodatek ke smlouvě o poskytování
služeb el. komunikací

Číslo smlouvy:
Číslo dodatku:

Odběratel:

Dodavatel:

jméno, příjmení /
název firmy:
zastupující osoba:
adresa bydliště /
adresa sídla:

DATAIN, s.r.o.
sídlo:

Hlavní 195
250 64 Měšice

IČ: 04796926

DIČ: CZ04796926

datum narození / IČ
DIČ:

číslo účtu pro
platby:

1199119950/5500
Raiffeisenbank, a.s.

telefon:

+420 222 265 555

e-mail:

e-mail:

info@datain.cz

e-mail pro fakturaci:

telefon:

I. Předmět dodatku:
Předmětem tohoto dodatku je k výše uvedené smlouvě jsou změny parametrů služby poskytované Dodavatelem nebo změny kontaktních a dalších údajů
Odběratele, na kterých se obě smluvní strany dohodli.

II. Parametry služby
mám / nemám* zájem o změnu údajů o odběrateli:
jméno, příjmení /
název firmy:
zastupující osoba:
adresa bydliště /
adresa sídla:

datum narození / IČ
DIČ:
telefon:
e-mail:
e-mail pro fakturaci:

III. Parametry služby
nové odběrné místo / mám zájem o změnu parametrů stávající služby:*
adresa odběrného místa:
(pokud se liší od sídla)

sjednaný tarif:

ostatní služby:

zřizovací poplatek:

,- Kč včetně DPH

sleva ze zřizovacího poplatku:

,- Kč včetně DPH

slevy:

minimální doba užívání
služby:

0 měsíců

zapůjčené zařízení:

výpovědní doba:

30 dnů

datum splatnosti:

15. den v měsíci

zkušení období do:
záloha na zapůjčené
zařízení:
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počátek účtování od:

DATAIN, s.r.o., se sídlem Hlavní 195, Měšice 250 64
IČ: 04796926, DIČ: CZ04796926
Spisová značka: C 253624 vedená u Městského soudu v Praze

tel: 222 265 555
e-mail: info@datain.cz
web: www.datain.cz

IV. Ochrana osobních údajů:
mám / nemám* zájem o změnu souhlasu o zpracování osobních údajů následovně:
Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu Odběratele:
Dodavatel v průběhu trvání smlouvy provádí nahrávání hovorů s Odběratelem při využití služby zákaznické podpory. Tyto nahrané hovory jsou osobní údaje
Odběratele.
Uvedený osobní údaj je zpracováván pouze v případě a na základě toho, že Odběratel s tímto zpracováním udělí souhlas. Osobní údaj je zpracováván za
účelem realizace lepší vzájemné komunikace mezi Dodavatelem a Odběratelem při plnění této smlouvy. Poskytnutí tohoto osobního údaje je tedy dobrovolné. V
případě neposkytnutí tohoto údaje je možné tento smluvní vztah realizovat, ale přináš to omezení, tj. není možné se na službu zákaznické podpory obracet
telefonicky.
Dodavatel v průběhu trvání smlouvy provádí občasné informování o novinkách, speciálních nabídkách na adresu pro doručování elektronické pošty a nebo
telefonní číslo. Osobní údaj je zpracováván za účelem realizace lepší vzájemné komunikace mezi Dodavatelem a Odběratelem při plnění této smlouvy.
Poskytnutí tohoto osobního údaje je tedy dobrovolné. V případě neposkytnutí tohoto údaje je možné tento smluvní vztah realizovat.
Případný touto písemnou smlouvou udělený souhlas má Odběratel právo kdykoliv písemnou formou odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená
na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Osobní údaj nebude předáván žádným třetím příjemcům, pokud o to Odběratel výslovně nepožádá.
Osobní údaje nahrané hovory bude u Správce uložen nejdéle po dobu 2 měsíců od svého vzniku, nebo do odvolání souhlasu Odběratelem.
Odběratel má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 právo požadovat od Správce přístup k tomuto osobnímu údaji, jeho opravu
nebo výmaz, popř. omezení zpracování, i právo na přenositelnost údaje. Tyto žádosti lze směřovat na službu servisní podpory dle odst. IV. této smlouvy.
Odběratel má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Odběratel souhlasí / nesouhlasí se zpracováním osobního údaje nahrané hovory se zákaznickou podporou (nehodící se škrtněte).
Odběratel souhlasí / nesouhlasí se zpracováním osobních údajů adresa pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo pro informování o novinkách a
speciálních nabídkách dodavatele (nehodící se škrtněte).

datum

* nehodící se škrtne
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místo

dodavatel

odběratel

