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Účastnická smlouva o poskytování služeb
elektronických komunikací

Poskytovatel: Air Telecom a.s., Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, IČ: 24262137 DIČ: CZ24262137, společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18474.
Kontaktní údaje: U:fon linka (zdarma ze sítě U:fon): 811 811 811, 212 23 23 23 | AIR linka (zdarma ze sítě AIR): + 420 790 811 811 | www.ufon.cz | www.airtelecom.cz

Jméno a příjmení účastníka / jméno společnosti:
Rodné číslo:

Titul:

/

IČ / DIČ:

Číslo OP / pasu:

Občanství:

Datum platnosti OP / pasu:

/

/

Trvalé bydliště / sídlo společnosti - Ulice:
Obec:

PSČ:

Telefon:
Korespondenční adresa:

Stejná jako trvalé bydliště

Jiná - Ulice:
PSČ:

Zákonný zástupce - Jméno a příjmení:

Číslo OP / pasu:
Dotovaná
Neurčitá

Jiná

měsíců

Doplňkové služby:

Ano

Ne

Zájem o výpověď:

Ano

Ne

Základní

Kč

Dotovaná

Počáteční vratná kauce:

Kč

Měsíční paušál (doplň. služby):

Kč

Můj limit:

Kč

Jiná

Kč

Základní

Kč

Typ přístroje:

Způsob předání přístroje:

Osobní odběr

Kurýr

Vlastní přístroj

Stejná jako trvalá / sídlo
Stejná jako korespondenční

Ulice:
Č.p./Č.or.:

Pro tel. číslo:

/

Obec:

Opouštěný operátor:

PSČ:

Číselné heslo pro komunikaci s operátorem / PIN:
Forma platby za služby:

Vztah:
Cena přístroje / SIM karty:

Kč

Instalační adresa:
Zájem o přenesení čísla:

Č.or.:

Kraj:

Cena měsíčního paušálu:
24 měsíců

Č.p.:

Email:

Obec:

Doba trvání smlouvy:

Č.or.:

Kraj:

Mobil:

Název služby:

Č.p.:

Kraj:
Forma zasílání vyúčtování:

Elektronická (e-mailem)

SIPO (spojovací číslo):

Bankovní převod (číslo účtu) /

Inkaso (číslo účtu):

Tištěná

Složenka
-

/

Účastník bere na vědomí, že služba přenesení čísla je zpoplatněna a zavazuje se uhradit Poskytovateli poplatek za přenesení čísla dle aktuálního Ceníku
služeb/Všeobecného ceníku služeb GSM. V případě, že nedojde k přenesení čísla z důvodů, které neleží na straně Poskytovatele, zůstává tato smlouva
nadále v platnosti. Účastník prohlašuje, že se seznámil s Všeobecnými podmínkami, Obchodními podmínkami služeb, Obchodními podmínkami přenesení
čísla, Ceníky Poskytovatele (Ceník služeb/Ceník tarifů služeb GSM/Všeobecný ceníkem služeb GSM/Ceník přístrojů), které jsou nedílnou součástí této
smlouvy a se kterými souhlasí. Byla-li Účastnická smlouva uzavírána mimo prostory obvyklé pro podnikání nebo za použití prostředků komunikace na
dálku, má Účastník právo od ní odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Písemné odstoupení, jehož vzor nalezne na stránkách www.ufon.cz a/nebo www.airtelecom.
cz, je třeba zaslat společně se zařízením, bylo-li předmětem smlouvy, a to v nepoškozeném stavu a v původním balení, včetně veškerého příslušenství, na
adresu Air Telecom a.s., U Továren 256/14, 102 00 Praha 10. V případě odstoupení od smlouvy nese Účastník náklady spojené s navrácením zboží. Účastník
se v případě prodlení s uhrazením Vyúčtování zavazuje uhradit poskytovateli náklady na odblokování služeb, náklady spojené s upomínkou, náklady na
vymáhání splatných pohledávek (a to i prostřednictvím třetí osoby) a v případě prodlení s úhradou Vyúčtování delším 60 dnů též smluvní pokutu ve výši
2000 Kč za každou službu. Výše úhrady v případě ukončení Smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je Smlouva uzavřena, ať již výpovědí, nebo
dohodou smluvních stran, činí v případě Smlouvy uzavřené se Spotřebitelem jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby
trvání Smlouvy, nebo jednu pětinu součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, a výši úhrady
nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek. V případě jiných subjektů
nežli spotřebitelů při ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran,
činí výše úhrady součet měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo součet minimálního sjednaného měsíčního plnění
zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, spolu s úhradou nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které byl o účastníkovi
poskytnuto za zvýhodněných podmínek. V případě ukončení Smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je Smlouva uzavřena, je Účastník povinen
uhradit Poskytovateli rozdíl základní a dotované ceny Zařízení stanovené Ceníkem platným ke dni uzavření Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy před
uplynutím doby trvání, na kterou je Smlouva uzavřena, je Účastník povinen uhradit Poskytovateli rozdíl dotované ceny Služeb a základní ceny Služeb
platné ke dni uzavření Smlouvy za dobu od uzavření Smlouvy do uběhnutí výpovědní lhůty. Porušení zákazu směrovat provoz do sítě Poskytovatele bude
Poskytovatel považovat za podstatné porušení Smlouvy a Účastník se zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé
porušení tohoto zákazu (v pevné síti) či za každou SIM kartu, kterou má Účastník aktivní v den, kdy je takové směrování poprvé prokázáno (v mobilní síti).
Smluvní pokuty jsou účtovány bez DPH. Smluvní pokuty mohou být uplatněny souběžně. Zaplacení smluvních pokut nezprošťuje Účastníka povinnosti
uhradit jiné dlužné částky. Právo Poskytovatele domáhat se náhrady újmy není zaplacením smluvních pokut dotčeno.
Souhlasím s uveřejněním svých identifikačních údajů ve veřejných telefonních seznamech:
Promokód:

Kód prodejce:
Jméno a příjmení:

Ano

Ne

Souhlasím s ověřením v databázi SOLUS:

Datum:

Podpis prodejce:

Účastník:
Jméno a příjmení:

Razítko/podpis účastníka:

Ano

Ne

Zpracovávání osobních a jiných údajů Účastníka
1. Pro účely poskytování služeb elektronických komunikací vede Poskytovatel databázi Účastníků, která obsahuje osobní, zejména identifikační, a jiné údaje
Účastníků, popř. jejich zástupců (dále jen „Databáze účastníků“). Databáze účastníků může vedle osobních údajů obsahovat také jiné než osobní údaje vztahující se
k jednotlivým Účastníkům a dále lokalizační a provozní údaje ve smyslu zákona o elektronických komunikacích (dále jen „osobní a jiné údaje“).
2. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel bude manuálně i automaticky zpracovávat osobní a jiné údaje získané od Účastníků, třetích osob
nebo jinak, a to pro účely poskytování Služeb, dalších plnění Účastníkům, Vyúčtování a také pro účely zajišťování a ochrany sítí a pro plnění povinností, které pro
Poskytovatele vyplývají z právních předpisů.
3. Účastník souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní a jiné údaje automaticky i manuálně, osobně nebo prostřednictvím třetí osoby – zpracovatele –, a to
pro jakýkoli účel uvedený v článku 9.
4. Účastník odmítá uveřejnění svých osobních a jiných údajů v telefonním seznamu vedeném Poskytovatelem dílčí univerzální Služby podle § 38 odst. 2 písm. c)
zákona o elektronických komunikacích. Účastník má možnost kdykoli po dobu platnosti Smlouvy vyjádřit se v opačném smyslu.
5. Účastník souhlasí se zveřejněním svých údajů – jména, příjmení, adresy (resp. obchodní firmy, názvu, sídla nebo místa podnikání), účastnického čísla, e-mailu a
případně také informace o tom, že si Účastník nepřeje být kontaktován za účelem marketingu – v telefonním seznamu vydávaném Poskytovatelem, jehož účelem
je vyhledávání podrobného kontaktu o osobě na základě jejího jména nebo dalších identifikačních prvků – a poskytování informační služby o telefonních číslech.
Účastník je oprávněn stanovit rozsah zveřejňovaných údajů či sdělit informaci o tom, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, a to zdarma. Poskytovatel
může poskytnout tyto údaje také třetí osobě pro publikování ve veřejném telefonním seznamu vydávaném pro účely uvedené v první větě tohoto článku takovou
třetí osobou. Práva Účastníků podle § 95 zákona o elektronických komunikacích zůstávají nedotčena.
6. Účastník dále souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje Účastníků pro své obchodní, reklamní a marketingové účely. V rámci marketingu mohou
být osobní údaje Účastníků využity kromě jiného také pro zasílání obchodních sdělení (zejména prostřednictvím SMS, MMS a elektronické pošty) a pro telemarketing
(včetně automatizovaných systémů).
7. Účastník dále souhlasí s tím, aby Poskytovatel sdělil osobní a jiné údaje Účastníka v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení daného účelu:
a) osobám zastupujícím Poskytovatele (např. při vymáhání neuhrazených Vyúčtování) nebo osobám, které s Poskytovatelem spolupracují nebo se jinak podílejí
na poskytování Služeb a provozování sítě Poskytovatele; b) osobám zajišťujícím jinou veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky pro účely propojení a
přístupu k síti, k Vyúčtování služeb a k zabránění zneužívání sítě a Služeb; c) poskytovateli příslušné dílčí univerzální služby pro účely poskytování informační služby
– souhlas se sdělením osobních a jiných údajů pro tyto účely může Účastník odvolat písemným prohlášením doručeným Poskytovateli; d) třetím osobám pro účely
ověřování a hodnocení důvěryhodnosti a platební morálky Účastníka a osobám, které za tímto účelem provozují příslušné registry; e) dalším osobám, kterým je
Poskytovatel povinen sdělit osobní a jiné údaje Účastníka na základě právních předpisů.
8. Pro účely uvedené v článku 7 d) výše Účastník zejména výslovně uděluje souhlas a současně zmocňuje Poskytovatele k tomu, aby jím poskytnuté osobní údaje
v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, IČ a informace o rozsahu a povaze případného porušení smluvní povinnosti Účastníkem, jehož
následkem je existence nejméně dvou Vyúčtování po splatnosti nebo existence jakékoli peněžní pohledávky déle než 30 dnů po splatnosti Poskytovatele za
klientem, tyto osobní údaje včetně rodného čísla zpracovával za účelem informování o porušení smluvní povinnosti Účastníkem včetně rozsahu a povahy tohoto
porušení, následné platební morálce Účastníka a za účelem ochrany práv společnosti předávala za výše uvedenými účely k dalšímu zpracování sdružení SOLUS,
zájmovému sdružení právnických osob, IČ 69346925 (dále jen „SOLUS“), které vede databázi osob (dlužníků), které porušily smluvní závazek řádně platit za
poskytnutou Službu (tj. úvěr, leasing, pojištění, kreditní karty, prodej na splátky, služba elektronických komunikací, dodávka médií apod.), případně jeho právnímu
nástupci. Účastník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel a SOLUS budou za výše uvedeným účelem zpracovávat i osobní údaje Účastníka obsažené
v insolvenčním rejstříku vedeném podle zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. Účastník souhlasí s tím, aby SOLUS při zpracování
jeho osobních údajů využil služeb zpracovatelů. Účastník souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje včetně rodného čísla SOLUS zpřístupní přímo či
prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Tento souhlas je Účastníkem poskytován od data platnosti smlouvy a dále po
dobu tří let po datu úhrady posledního finančního závazku z této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů Účastníkem je dobrovolné. Aktuální seznam členů sdružení
SOLUS je uveden na stránkách www.solus.cz a je k dispozici v sídle Poskytovatele či na telefonické vyžádání. Účastník potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke
svým osobním údajům ve smyslu § 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Zjistí-li Účastník, že Poskytovatel, případně jiný subjekt, kterému byly
jeho osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou mu zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na sdružení
SOLUS nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník potvrzuje, že byl Poskytovatelem poučen o
svých nárocích vůči porušiteli podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Účastník dále souhlasí s tím, aby společnost Air Telecom a.s. získala informace o klientově bonitě
(zahrnující zejména informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků), platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k posouzení jeho
žádosti o poskytnutí služby, a to z negativní databáze sdružení SOLUS (www.solus.cz), jehož je společnost Air Telecom a.s. členem, a z insolvenčního rejstříku.
9. Účastník dále souhlasí s tím, aby jeho telefonní hovor se Zákaznickým centrem Poskytovatele byl nahráván za účelem vnitřní kontroly Poskytovatele a zvyšování
kvality Služeb poskytovaných Poskytovatelem.
10. Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními a jinými údaji Účastníků v souladu s právními předpisy, zejména je užívat jen pro stanovený účel, v rozsahu
nezbytném pro dosažení daného účelu a chránit je v nejvyšší možné míře, kterou lze rozumně požadovat s ohledem na dosažený technický rozvoj.
11. Zpracovávanými osobními a jinými údaji budou zejména identifikační údaje Účastníků (jméno, příjmení, titul, bydliště, rodné číslo, obchodní firma, název, sídlo/
místo podnikání, identifikační číslo, bankovní spojení), údaje o platební morálce Účastníka a o koncovém zařízení Účastníka, provozní údaje (údaje zpracovávané
pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro účtování Služeb – např. datum, čas a doba hovoru, volající a volané číslo) a lokalizační údaje
(údaje, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení Účastníka, zejména identifikace a umístění základnové stanice, prostřednictvím které byla Služba
poskytnuta).
12. Účastník je oprávněn zdarma kdykoli písemně odvolat svůj souhlas k jakémukoli výše uvedenému zpracovávání svých osobních údajů. Takové odvolání souhlasu
však nemá vliv na zpracovávání osobních a jiných údajů podle článku 2, které je nezbytné pro poskytování Služeb Účastníkovi. Účastník je také oprávněn požadovat
sdělení osobních údajů, které o něm Poskytovatel zpracovává, a v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti požadovat jejich opravu či doplnění.
13. V případě ukončení Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zničit osobní a jiné údaje získané v souvislosti s příslušnou Smlouvou nebo je učinit anonymními, a
to nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení Smlouvy. Tato povinnost Poskytovatele se však nevztahuje na osobní a jiné údaje, jejichž další zpracovávání nebo
uchovávání jsou Poskytovateli uloženy právními předpisy, a na údaje nezbytné pro vymáhání dosud neuhrazených závazků Účastníka. Poskytovatel je také oprávněn
uchovávat jméno, příjmení, kontaktní adresu, popř. telefonní číslo a e-mail Účastníka, a to pro účely zasílání nabídky služeb Poskytovatele, pokud Účastník svůj
souhlas s takovým uchováváním neodvolá.

POKLADNÍ DOKLAD - Při podpisu smlouvy byla v hotovosti uhrazena částka za:
200 Kč

Vratná kauce (vč. DPH):

300 Kč

Předaný přístroj / příslušenství (vč. DPH):
Předaná SIM karta

		

Dodatečná vratná kauce (vč. DPH):

ZÁKAZNÍK - Prosím, vyplňte Vaše údaje.
Datum:

Převzal (podpis prodejce):

1000 Kč

500 Kč

Celkem

Kč

Kč

Celkem

Kč

1 Kč

Celkem

Kč

Celková částka:

Kč

1500 Kč

Předal (podpis účastníka):

