
A. Poskytovatel:

x

Do konce školního roku

5. Sjednané ceny a platební podmínky

x - x

Kč / 1

6. Sjednané služby

Mbit/s /

V Ve

B. Účastník:

2. Platby za služby

Bydliště

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb

Interní číslo:

Dat.N. Číslo OP

3. Další ujednání

Způsob platby x

RČ

Číslo smlouvy:

3.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž  Účastník i Poskytovatel obdrží po jednom.

Dne

rychlost připojení

Download/upload

měsíc

včetně DPH bez DPH

Zlíně

Email pro technické požadavky

Obchodní podpora

Hotspot bod :
Datum uvedení 

do provozu

Zabezpečení : 

Kontakní osoby

SMTP SERVER :

3.5 Provoz služby poskytovatele může být účastníkovi částečně omezen nařízením školy nebo zřizovatele objektu ve kterém je služba hotspot

systém provozována.

Zvolte fakturační cyklus:

Měsíční vyúčtování

ne

Jméno a příjmení

1.3 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do konce měsíce ve kterém byla výpověď podána. Výpověď je možno poslat 

písemně pozemní poštou nebo jejím zasláním z kontaktního emailu volnou formou. 

Fakturační e-mail

jméno:

Oprávněný zástupce Účastníka Oprávněný zástupce Poskytovatele

Dne

e-mail:telefon:

Oprávněná osoba

1.1 Tato Smlouva je rámcovou smlouvou, která umožňuje sdružit poskytování více Služeb Poskytovatele pod jednu zastřešující smlouvu.

Služby samotné jsou pak stranami Smlouvy dohodnuty v jednotlivých Specifikacích služeb. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje

poskytovat Účastníkovi Služby dohodnuté ve Specifikacích služeb a Účastník se touto Smlouvou zavazuje platit cenu za poskytování Služeb.

1. Předmět Smlouvy

Kontakní osoba

platba předem

1.4 Během měsíců v období letních prázdnin (červenec, srpen) bude služba a fakturace každoročně automaticky pozastavena.

Bankovním převodem, trvalým příkazem podle první faktury,  na 

pobočkách Kroměříž, Hulín, Zlín

---

vyúčtování / faktury pouze na e-mail

3.2 Účastník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem Dokumentů dle odst. 1.2 a obdržel je po jednom výtisku.

3.3 Jednotlivé Služby podle Specifikací je možné ukončit samostatně v souladu s odst. 1.3 a odst. 1.4 této Smlouvy

Ceny v Kč uvedené

stejná jako adresa Účastníka uvedená v části B.

Obchodní podpora

LOGIN PPOE :

relay.nwt.cz Port : 25

1.2 Podmínky pro poskytování Služeb, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této Smlouvy, stanoveny v níže uvedených

dokumentech a) a b) (Dokumenty). V případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty mají přednost ustanovení Smlouvy, resp. jejích dodatků. V

případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých Dokumentů, mají přednost dokumenty v následujícím pořadí:

a) Specifikace služeb („Specifikace“). Novější Specifikace, která se týká stejné Služby, má přednost před starší

b) Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb společnosti NWT a.s. („Podmínky“)

Fakturační adresa

3.1 Číslované dodatky ke Smlouvě budou vypracovány na základě požadavku některé ze smluvních stran. Veškeré změny lze provádět pouze

písemně. Další služby, nebo změny stávajících Služeb, poskytovaných Poskytovatelem mohou být Účastníkem požadovány formou uzavření

dodatků k příloze této Smlouvy, tedy vyplnění nové Specifikace. Po akceptaci ze strany Poskytovatele se nová Specifikace stává součástí této

Smlouvy, jako její příloha.

570 570 123

Aktivační poplatek 0,- Kč Deaktivační poplatek

Mobil mimo prac. dobu 17 - 8 728 043 943

Mbit/s

4.4 Poskytovatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení

zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu účastníka.

606 709 430, 724 251 689

Technická podpora

7. Servisní čísla a kontaktní E-maily

Mobil  v pracovní době 8 - 17 725 815 030

noc@nwt.cz
Email pro obchodní požadavky

reg@nwt.cz

Pevná v pracovní době 8 - 17

4.5 Po skončení účinnosti této smlouvy nebo v případě předčasného ukončení je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje, které má v

držení vymazat, a pokud je dosud nepředal účastníkovi, předat je účastníkovi a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v

tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Poskytovateli osobní údaje ukládat i po skončení

účinnosti této smlouvy.

ID

HESLO :

4. Osobní údaje
4.1 Poskytovatel a účastník se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady

95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

4.2 Poskytovatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, těmito

údaji jsou: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, email, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, IP adresu a dále se

zavazuje Poskytovatel tyto osobní údaje zpracovávat pouze za účelem uvedeným v této smlouvě, a to na dobu účinnosti této smlouvy.

4.3 S výše uvedeným uděluje účastník svůj souhlas. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.

NWT a.s.,nám.Míru 1217, Hulín 768 24, IČ: 63469511, DIČ: CZ63469511, zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 6207. Tel.: 573 
505 000, fax: 573 505 011, e-mail: jan.hubik@nwt.cz, bankovní spojeí: ČSOB 178049258 / 0300
Sídlo firmy :  třída Tomáše Bati 269, Zlín – Prštné 760 01
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