Fiber-NET.sk s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov

Všeo becné p odmien ky na poskyto vanie
verejn ých elektronických kom u nikačn ých služieb
Člán ok I
Ú vo dné ustano venia
1.Fib er-NET .sk s.r.o ., so s ídlom Slovensk á 1, 085 01 Bardejov, IČO: 45302839,
zapís aná v Obchodnom registri Ok res ného súdu Prešov, oddiel Sro, vložk a č.
22384/P (ďalej len „P osk ytovateľ“) vydáva podľa § 42 ods. 1 zák ona č. 351/2011
Z. z. o elektronických k om unikáciách (ďalej len „zák on o elek tronických
k omunikáciách“) všeobecné podm ienk y na posk ytov anie verejnej elek tronic kej
k om unik ačnej služby sprostredk ovanie prís tupu do siete Internet (ďalej len
„všeobecné podmienk y“), ktoré upravujú podm ienk y posk ytovania služby, ak o aj
práva a povinností Posk ytovateľa ak o poskytovateľa služb y a fyzických a
právnických osôb, ktoré požiadajú Posk ytovateľa o posk ytovanie služby a uzavrú
s ním zmluvu o pripojení.
2. Posk ytov ateľ je oprávnený posk ytovať službu v zm ysle § 13 a nasl. zákona
o elek tronickýc h kom unik áciách na základe všeobec ného povolenia na zák lade
splnenia zák onných podm ienok.
Člán ok II
V ym edzenie základných po jmov
1. Intern eto vá strán ka Po skytovateľa je stránk a na internete dostupná po
zadaní url adres y h ttp://ww w.fib er-n et.sk.
2. Slu žb a je verejná elek tronick á k omunik ačná služba s prostredk ovania prístupu
do siete Internet posk ytovaná prostredníctv om :
a) verejnej bezdrôtov ej prístupov ej siete typu bod – m ultibod (mik rovlné
pripojenie),
b) verejnej bezdrôtovej prístupov ej siete typu bod – bod (mikrovlné pripojenie),
c) dátového ok ruhu typu bod – bod (pripojenie m etalickým alebo optickým
k áblom); s poplatňovaná je prostredníc tvom Prod ukto v, ktorých názov, predmet,
obs ah, vlastnosti a podmienk y poskytovania s ú vym edzené v platnej Tarife podľa
zvoleného t ypu služby.
3. Intern et je celosvetov á počítačová s ieť, um ožňujúca účastník om k om unik ovať
m edzi sebou, použív ať technické, programové a informačné zdroje iných
v ýpoč tov ýc h systémov zapojených do Internetu, riadiacich sa m nožinou
k om unik ačných protok olov T CP/IP.
4. Prístu p do siete Internet je Posk ytovateľom posk ytov ané pripojenie
jednotlivého zariadenia alebo siete úč astník a do Internetu um ožňujúce používať
jeho jednotlivé aplikácie, napr. e-mail, www, FTP, diskusné sk upin y.
5. D oplnko vé slu žby sú služby um ožňujúc e v yužívanie aplikácií, ak o napríklad
elek tronická pošta, doménov é služby, služby www serverov, služby disk ového
priestoru k službe www s erv erov.
6. Zmlu va o pripojení je zmluva o posk ytovaní služby uzavretá medzi
Posk ytovateľom a úč astník om ; jej súčasťou sú tieto všeobecné podmienk y a
tarifa.
7. Z áujemc a je fyzick á alebo právnick á osoba, ktorá požiada P oskytovateľa
o posk ytovanie služby.
8. Účastní k je záujemca, s k torým Posk ytovateľ uzavrel zm luv u o pripojení;
účastník a Posk ytovateľ s a s poločne označ ujú ak o zmluvné strany.
9. Tarifa (Cenník ) je platný sadzobník cien za posk ytov anie služby vydávaný
Posk ytovateľom , ktorý obsahuje aj podm ienk y uplatňovania cien; tarifa obsahuje
tiež bližšiu š pecifik áciu s pôs obu a podm ienok posk ytov ania služby.
10. Zriaď ovací protokol je dok lad z montážneho denník a, ktorým Posk ytovateľ
potv rdzuje, že služba bola úč astník ovi sprís tupnená.
11. Prístup ové meno a heslo slúžia na overenie prístupu účastníka pri
prihlasov aní s a do siete Posk ytov ateľa. Prístupové m eno je pridelené účastník ovi
Posk yt ovat eľom .
12. Si eť Posk ytovateľa je elek tronic ká kom unik ačná sieť, k torú tv orí súbor
nav zájom
prepojených
telekom unik ačných
zariadení
prev ádzk ovaných
Posk ytovateľom a používan ých na prenos dát; súč asťou siete s ú jej rozhrania.
13. P orucha v poskytovaní služby je stav, ktorý znemožňuje používanie služby
v dohodnutom rozs ahu a kvalite a na obnovenie k torých je potrebné vykonať
technick ý zás ah alebo prevádzk ové opatrenie.
14. V írus je počítačový program, ktorý sa od iných programov líši najmä tým ,
že je schopný sa š íriť aj bez vedom ia účas tníka spolu s inými program ami,
súbormi, e-mailam i a e-mailov ým i prílohami; prejav uje sa rôznymi spôsobm i,
napr. pošk odzuje dáta a program y, sleduje súkromné inform ácie, zahlcuje IP
siete, umožňuje neautorizov aný prístup k IT prostriedkom.
15. An tivírus je špeciálny poč ítačov ý program alebo súbor opatrení určených
na identifikovanie a prípadne aj na odstraňovanie v írusov.
16. SP AM je nev yžiadaná správ a, k torá bola doručená účastníkovi spravidla
elektronick ou poš tou. T ak áto nev yžiadaná správa obsahuje najčas tejšie
rek lam né inform ácie.
17. Antis pam je súbor opatrení určený na identifik áciu a prípadne aj
na zam edzenie spamu. Ak antispam identifikuje správ u ako spam , v ykoná
definov ané opatrenia (oznám enie alebo v ymazanie).
18. Nevyžiadaná prevádzka na sieti je tvorená dátami, ktoré zam edzia alebo
obm edzia použív anie služby účastník ovi bez jeho vedomia alebo jeho
požiadavky (útok y typu DoS a pod.).
19. P odnik je každá os oba, ktorá je oprávnená poskytovať sieť, službu alebo
sieť a službu podľa zák ona o elektronic k ých kom unik áciách.
20. Zmluvn ý predajca je právnická alebo f yzick á os oba, k torá m á
s Poskytov ateľom uzavretú zmluvu o obchodnom zas túpení na predaj služb y.
Člán ok III
Základná ch arakteristika slu žb y a p o dmienky jej po skyto vania

1. Poskytovateľ posk ytuje službu na základe zm luvy o pripojení, ktorú uzavrie s
účastník om podľa § 44 zákona o elektronickýc h k omunik áciác h. P oskytovateľ
m ôže odm ietnuť uzav rieť zm luv u o pripojení, ak:
a) posk ytov anie služby je na požadovanom m ieste alebo v požadov anom
rozs ahu a kvalite technick y neusk utoč niteľné,
b) záujemca nedáv a záruk u, že bude dodržiavať zmluv u o pripojení, najmä preto,
že je dlžník om Posk ytovateľa alebo iného podnik u alebo nepredloží dok lady
preukazujúce jeho totožnosť, právnu subjek tivitu, m iesto podnik ania, adresu
trvalého bydlisk a, s ídlo,
c) záujemca nesúhlas í s týmito vš eobecným i podmienk am i.
2. Služba um ožňuje účastník ovi prístup do siete Internet, a to za podm ienok
uveden ých v zm luve o pripojení, v š pecifikácii služby, v týc hto vš eobecnýc h
podmienk ach a v tarife. K službe si účastník m ôže objednať doplnk ové služb y.
3. Podrobnosti o službe vrátane doplnk ov ých služieb s ú uvedené v tarife
a prípadne v zriaďovacom protok ole.
4. Službu možno posk ytov ať, len ak záujem ca zabezpečí dok lady potrebné pre
jednotlivé spôsoby pripojenia (čl. II ods.1) a ak m á funk čné a správne
nak onfigurované tec hnick é v ybav enie, k toré spĺňa technick é norm y a technické
špecifik ácie platné pre službu.
5. Posk ytovateľ sprís tupní službu účastníkovi dňom vystavenia zriaďovacieho
protok olu.
Člán ok IV
Zmlu va o pripojení - p ostu p pri uzavieraní zmluvy
1. Zm luva sa uzatvára na zák lade žiadosti záujem cu. Zm luv a je k dispozícii
v s ídle Posk ytovateľa, v jeho pobočkác h, u zmluvných predajcov.
2. Na základe žiadosti Poskytovateľ priprav í návrh zmluv y a po podpísaní ho
v dvoch vyhotoveniac h predloží záujem covi. K návrhu pripojí špecifik áciu služby,
tieto vš eobecné podm ienky a tarifu, ako aj zoznam dok ladov, k toré je záujem ca
povinný zabezpečiť pre jednotlivé spôsoby pripojenia. Posk ytovateľ je návrhom
zmluv y viazan ý 45 dní odo dňa jeho predloženia záujem c ovi.
3. Predložený návrh zmluv y podpis uje záujem c a sám alebo jeho splnomocnený
alebo zákonný zástupca. Splnomocnený zástupca je povinný preukázať svoje
oprávnenie pís om ným , úradne overeným plnom ocenstvom . Z ák onný zástupca je
povinný preukázať s a originálom alebo k ópiou rozhodnutia príslušného orgánu.
V m ene práv nick ej osoby náv rh zmluv y podpíše štatutárn y orgán zapísaný
v obc hodnom alebo inom zák onom určenom registri alebo iné osoby na to
oprávnené podľa príslušnýc h právnych predpisov, prípadne osoby nimi písom ne
splnom ocnené.
4. Podpísanú zmluvu obdrží záujemc a (jeho zástupca) v jednom v yhotovení bez
zbytočného odk ladu. Dňom podpísania zmluv y je zmluv a uzav retá a tým to dňom
nadobúda aj účinnosť, ak nie je výslovne dojednané, že účinnosť nadobúda
nesk orš ím dňom. Ak účas tník nepredloží pri podpise zmluv y aj dok lady, ktoré je
povinný zabezpečiť pre jednotlivé spôsoby pripojenia, účinnosť zm luvy
sa odk ladá do čas u predloženia týc hto dokladov.
5. Pos tup podľa odsekov 1 až 4 platí, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak .
6. Posk ytovateľ neuplatňuje politiku spravodlivého užív ania služby (FUP ).
Člán ok V
Práva a po vinn osti účastníka
1. Účastn ík m á pr ávo na:
a) posk ytov anie služby za podmienok uvedených v zmluve o pripojení,
v špecifik ácii služby, v týchto všeobecných podm ienkach a v tarife,
b) bezplatné ods tránenie porúc h v poskytovaní služby, k toré nezavinil,
c) vrátenie pom ernej časti ceny za čas neposk ytov ania služb y, ak Posk ytov ateľ
neposkytov anie služby zavinil; toto právo m ožno uplatniť v lehotác h uvedených
v rek lam ačnom poriadk u, najnesk oršie však do troc h mesiacov po obnovení
poskytov ania služby,
d) prehľadné vyúčtovanie c eny posk ytovanej služby,
e) používanie telekom unik ačnýc h koncov ých zariadení podľa vlastného v ýberu.
2. Účastník je po vinn ý:
a) platiť riadne a včas cenu poskytov anej služby,
b) používať službu v súlade so zákonom o elek tronických komunik áciách,
zm luvou o pripojení, tým ito všeobecným i podm ienk am i a v súlade s inými
všeobecne záv äzným i právnym i predpism i,
c) v prípade použív ania vlastného telekom unik ačného konc ového zariadenia,
m ôže používať iba zariadenie, k toré spĺňa požiadavky prísluš ných právnych
predpis ov, technick é norm y a technick é špecifik ácie platné pre službu,
d) chrániť prístupové meno a heslo pred zverejnením a pri podozrení z ich
zneužitia bez zb ytočného odk ladu zabezpečiť zm enu hesla,
e) pri zistení poruc hy v poskytov aní služby postupov ať podľa reklam ačného
poriadk u,
f) oznam ovať Posk ytovateľovi bez zbytoč ného odk ladu zm enu údajov
potrebných na v zájom nú k omunik áciu a plnenie zm luv y o pripojení,
g) zdržať sa k onania, ktoré m ožno k lasifik ovať ak o zneužívanie služby (čl. VI
ods. 2 písm. c ) ani neumožniť sv ojim konaním tak éto k onanie tretej osobe,
h) neum ožniť tretej osobe využívanie poskytovanej služb y,
i) posk ytovať P oskytovateľovi potrebnú súčinnosť k plneniu zmluvy o pripojení,
k ) ak je pre realizáciu poskytovania pripojenia nutná odborná spolupráca
s dodávateľom zariadenia užívateľa, je užív ateľ povinný ju na svoje nák lady
zabezpečiť. U žívateľ s a zaväzuje zoznámiť sa so zás adami obsluhy sieťových
služieb a operačných systémov , k torých znalosť je potrebná k užív aniu
pripojenia.
l) používať telekom unik ačné koncové zariadenie dodané Posk ytovateľom
spôs obom uvedenom v náv ode na obsluhu zariadenia a neum ožniť používať toto
zariadenie tretej osobe.
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3. Užív ateľ tým to dáva Posk ytov ateľovi súhlas s vyk onaním prác súvisiacich
s posk ytov aním pripojenia, najmä odstraňovaním porúch, opravou, úprav ou,
m ontážou, údržbou, nastavením, doplnením, zm enou, prem iestnením , rev íziou,
m eraním alebo dem ontážou zariadení P osk ytovateľa v priestoroc h inštalácie,
a pokiaľ to bude nutné pre plnenie predm etu zmluv y o pripojení i v ostatných
pries toroc h nehnuteľnos ti, v k torej sa nachádza k oncov ý bod, a to za prítom nosti
užívateľa alebo jeho zástupcu. Za úč elom plnenia zm luvy o pripojení sa užívateľ
zaväzuje umožniť na požiadanie Pos k ytov ateľa prís tup a vstup do priestoru
m iesta inštalácie a ostatnýc h nev yhnutných priestorov nehnuteľnosti, v k torej sa
nachádza k oncový bod, po c elú dobu trvania zm luvy o pripojení, ako i v s úvislosti
s jej zánikom a po jej zániku. Ak je pre účel a plnenie tohto odseku potrebný
súhlas tretej osoby, užívateľ s a zaväzuje zabezpečiť tento súhlas. D o činností
Posk ytovateľa uvedených v tom to odseku patrí aj právo k ontrolovať plnenie
povinnosti užívateľa podľa všeobecnýc h podmienok .
Člán ok VI
Práva a po vinn osti Poskyto vateľa
1. Poskyto vateľ m á pr ávo:
a) na riadne a včasné zaplatenie ceny posk ytovanej služby a v prípade,
že nebolo m ožné z technick ých alebo iných príčin zahrnúť do fak túry časť ceny
služby poskytnutej v zúčtovacom období, k torého sa týka predm etná fak túra,
v yfak turovať túto časť ceny služby dodatoč ne; Poskytov ateľ m á právo
na zaplatenie cen y, ak jej v yúčtovanie doručil účastník ovi najnesk ôr do troch
m esiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia,
b) na náhradu šk ody spôsobenej účastník om na sieti alebo telek om unik ačnom
zariadení P osk ytovateľa,
c) obm edziť alebo prerušiť posk ytovanie služby na nevyhnutný čas z dôvodu
v yk onávania opráv, servisu alebo údržby siete alebo telek omunik ačného
zariadenia, alebo z in ých záv ažnýc h prevádzkových alebo technick ých dôv odov,
d) počas k rízovej situácie a m im oriadnej situácie v yhlásenej podľa osobitn ých
predpis ov obm edziť posk ytovanie služby účastníkom, k torí nie sú zaradení
do prednostných núdzovýc h plánov, a to v rozsahu nev yhnutnom pre
zabezpečenie posk ytovania prednos tnej služby pre účas tník ov zaraden ých
do prednostn ých núdzov ých plánov; k ontrolovať odchádzajúcu elek tronick ú
poštu účastníka antiv írus ov ým programom a antispam om za účelom
zabezpečenia ochrany sv ojej siete a služieb,
e) odm ietnuť vystavenie dynamick ých www stránok účastníka, ak nespĺňajú
bezpeč nostné k ritériá určené P oskytov ateľom ,
f) zablokovať schránk u alebo www priestor účastník a, ak jeho schránk a alebo
www priestor prekračujú objednanú v eľk osť a ak túto v eľkosť úč astník neupraví
ani po upozornení zo strany P osk ytovateľa,
g) usk utočniť dodatoč né s pôs oby ochrany siete, ak je to nevyhnutné na ochranu
siete, účastníkovho užívania služby, za predpok ladu, že to nes pôsobí dodatoč né
finančné nák lady účastníka,
h) v ykonať tec hnick é opatrenia nev yhnutné na zabezpečenie prim eranej k vality
služby pre vš etk ých účas tníkov,
i) ako poskytov ateľ previesť všetky práva a záv äzky vyplývajúce zo zmluvy alebo
ich časť v prospech tretej s trany aj bez súhlasu Ú častníka.
2. Posk ytovateľ má práv o obm edziť alebo prerušiť poskytovanie služby ď alej
vtedy, ak úč astník:
a) nezaplatí cenu posk ytovanej služby v lehote splatnosti uv edenej vo fak túre
alebo v o v yúčtovaní,
b) porušuje zm luv né podmienk y,
c) zneužíva službu alebo umožní jej zneužívanie; za „zneužívanie služby“ sa
pov ažuje najm ä: š írenie SPA M, prenik anie do systém ov iných účastník ov
a podnik ov, DoS útok y, šírenie vírus ov, pornografie, inform ácií propagujúc ich
násilie, ako aj ďalšíc h inform ácií, ktoré sú v rozpore s práv om, dobrými mravm i
alebo zásadam i
poctivého
obc hodného s tyk u,
um ožnenie v yužívania
poskytovanej služby za odplatu tretím osobám , ak účastník uviedol o sv ojej
osobe nesprávne identifikačné údaje, alebo ak zmeny v údajoch včas neoznámil,
porušenie povinnosti uvedenej v čl. V ods. 2 písm. d) a písm . i),
d) vstúpil do likvidácie, alebo na účastník a alebo na jeho m ajetok bol vyhlásený
k onk urz, alebo zamietnutý konk urz pre nedostatok m ajetk u, povolená
reštruk turalizácia, alebo bola uvalená nútená s práva alebo nariadená daňová
alebo iná exek úcia.
3. N a obmedzenie alebo prerušenie služby podľa ods ek u 2 je P oskytovateľ
oprávnený, až dok iaľ nepominú dôvody, k toré viedli k obmedzeniu alebo
prerušeniu služby. Z a obnovenie posk ytov ania služby m ôže požadovať
zaplatenie poplatk u podľa tarify.
4. Po sk ytovateľ je po vinn ý:
a) uzavrieť zmluvu o pripojení s každým záujemcom, ak nie sú dôvody na jej
odmietnutie podľa čl. III ods. 1,
b) poskytov ať účastník ovi službu v dojednanom m ieste, rozs ahu a k valite,
c) bezodplatne odstrániť poruc hy v pos kytovaní služby, k toré zaviní,
d) oznámiť účastník ovi čas plánovaného obm edzenia alebo preruš enia
poskytovania služb y z dôv odu v yk onávania opráv, servisu alebo údržby siete
alebo telek omunik ačného zariadenia, a to elek tronick ou poš tou alebo
zv erejnením na Internetovej stránk e Posk ytovateľa,
e) oznám iť účastníkovi dátum sprís tupnenia služby, identifik ačné údaje
a tec hnick é param etre um ožňujúce účastník ovi prístup do Internetu,
f) viesť evidenciu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zm ene a doplnení niektorýc h zákonov v platnom znen í
alebo údajov, ktoré sú predm etom telek omunik ačného tajom stva podľa
príslušnýc h ustanovení zák ona o elek tronick ých k omunik áciách,
g) elek tronick ou poštou a zv erejnením na Internetovej s tránke Posk ytovateľa
oznámiť účas tník ovi podstatnú zm enu zm luvn ých podm ienok a zároveň ho

inform ovať, o jeho práve odstúpiť od zm luvy o pripojení bez sank cií, ak tieto
zmeny neak ceptuje, najmenej jeden m esiac vopred.
Článok VII
Zmena zmlu vy
1. Zmluvu m ožno m eniť len dohodou z mluvných strán formou dodatkov k zmluve
o pripojení, ak nie je v týc hto všeobecných podm ienk ach uv edené inak. Písom ná
form a dodatku sa v yžaduje v týc h prípadoch, k edy pre zmenu vybraných
služieb/produk tov určených P oskytov ateľom nepostač uje uzavretie dodatku
form ou v yplnenia form ulára na Internetovej stránk e Poskytov ateľa alebo
telefonick y podľa pokynov P osk ytovateľa. Pri telefonick om uzavretí dodatk u k
zm luve o pripojení úč astník súhlasí, že z dôvodu bezpečnosti budú tieto hov ory
zaznam enávané a účastník zároveň súhlasí s použitím tak éhoto záznam u ako
dôkazu v prípade
reklam ácií alebo v prípadnom spore. Dodatok k zmluve o pripojení uzavretý inak
ako pís omnou form ou nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia a účinnosť
okamihom prvého posk ytnutia služieb v zm ysle takto uzavretého dodatk u. Pre
postup pri uzavieraní dodatku k zmluve o pripojení písom nou form ou platia
ustanov enia čl. IV .
2. Účastník je oprávnený kedykoľvek poč as trv ania zmluvy o pripojení požiadať
Poskytovateľa
o
vyk onanie
zm eny
v zm luve
s pôs obom
urč eným
Poskytovateľom, pokiaľ tým neporuší svoje záväzk y a povinnos ti vyplývajúce zo
zmluv y.
3. Ak dôjde k zmene všeobecnýc h podmienok alebo tarify, dodatok k zmluv e
o pripojení je uzavretý nadobudnutím účinnosti zmeny všeobecných podm ienok
alebo tarify.
Článok VIII
Dob a tr vania zmlu vy
1. Zmluv a o pripojení sa uzatvára na dobu neurčitú, ak v samotnej zm luve nie je
dohodnuté, že sa uzatvára na dobu určitú (doba určitá ď alej aj ak o „doba
viazanosti“).
2. Pokiaľ bola zm luva dojednaná na dobu určitú a podmienky na predĺženie
poskytov ania služby nie sú v ýslovne dojednané v sam otnej zmluve, platia
nasledovné zás ady:
a) ak účastník najskôr 60 dní a najnes kôr 30 dní pred uplynutím doby viazanosti
neoznám i písom nou form ou Posk ytovateľovi, že nem á záujem na predlžení
platnosti zmluvy, jej platnosť sa predlžuje na dobu, na ktorú bola pôv odne
uzav retá, a to aj opak ovane,
b) ak účastník najskôr 60 dní a najnesk ôr 30 dní pred uplynutím doby viazanosti
oznámi písomnou form ou, že má záujem na predlžení platnosti zm luvy na dobu
neurčitú, uplynutím doby viazanosti sa zm luva považuje za zm luvu uzavretú na
dobu neurčitú.
c) ak účastník najskôr 60 dní a najnes kôr 30 dní pred uplynutím doby viazanosti
oznám i písomnou form ou, že nem á záujem na predlžení platnosti zm luvy, bude
táto žiadosť pov ažovaná za výpoveď poskytovanej služby a služba bude
ukončená v posledný deň v m esiaci platnosti zmluv y.
3. Zmluva zanik á dohodou zm luvných strán, smrťou účastník a alebo jeho
vyhlás ením za mŕtveho a v ýpoveďou resp. odstúpením od zmluvy za podm ienok
uveden ých v týc hto všeobecných podm ienk ach.
4. Účastník môže v ypov edať zmluvu uzav retú na dobu neurčitú z ak éhok oľvek
dôv odu alebo bez udania dôvodu. V ýpov edná lehota je jeden kalendárny
m esiac, pričom začína plynúť prvým dňom k alendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v k torom bola doruč ená v ýpov eď druhej zmluvnej strane. Ak účas tník
vypovie zm luv u pred uplynutím lehoty dohodnutej na zriadenie služby,
Poskytovateľ m ôže požadovať náhradu nák ladov, k toré m u vznik li v súvislosti
so zriaďov aním služb y v čase od uzavretia zm luvy do doručenia výpovede.
5. Účastník môže v ypovedať zmluvu uzavretú na dobu určitú z akéhok oľvek
dôv odu alebo bez udania dôvodu. V ýpov edná lehota je jeden kalendárny
m esiac, pričom začína plynúť prvým dňom k alendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v k torom bola doruč ená v ýpov eď druhej zmluvnej strane. Ak účas tník
vypovie zm luv u pred uplynutím lehoty dohodnutej na zriadenie služby,
Poskytovateľ m ôže požadovať náhradu nák ladov, k toré m u vznik li v súvislosti
so zriaď ovaním služby v čase od uzavretia zm luvy do doručenia v ýpovede.
Vo v yššie uv edenom prípade je úč astník povinný zaplatiť Posk ytovateľovi
zmluvnú pok utu podľa platnej tarify.
6. Účastník nemôže vypovedať zm luvu v prípade, ak má v deň doručenia
v ýpov ede voči Posk ytovateľovi neuhradené splatné fak túry za poskytov ané
služby. V takom to prípade je výpoveď zo stran y účastník a neplatná.
7. Úč astník m ôže odstúpiť od zm luvy bez sank cií, ak mu Poskytovateľ:
a) oznám i podstatnú zmenu zm luvných podm ienok najm enej jeden m esiac
vopred a účastník tieto zmeny neakc eptuje; v tak om to prípade m us í účastník
doručiť oznám enie o odstúpení od zm luv y najneskôr do jedného mesiaca od
oznámenia podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi oznámená,
b) neoznám il podstatnú zm enu zmluv ných podmienok najm enej jeden m esiac
vopred, alebo ho neinform oval najm enej jeden mesiac vopred o jeho práve
odstúpiť od zm luvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neak ceptuje,
c) opakovane ani po reklam ácii nepos kytuje službu podľa zm luvy alebo službu
posk ytuje s podstatným i vadam i,
d) opakovane neods tráni poruc hu služby v čas e uvedenom v oznám ení
o preš etrení rek lam ácie, ak ide o poruc hu, k torú P oskytovateľ zavinil.
8. Posk ytovateľ m ôže odstúpiť od zmluvy, ak účastník:
a) opak ovane neopráv nene zasiahne do zariadenia verejnej siete, k torá sa
používa na poskytovanie služb y, alebo tak ýto zásah umožní tretej osobe, hoci
aj z nedbanlivosti,
b) nezaplatí c enu za posk ytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,
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c) pripojí na sieť, ktorá sa používa na posk ytovanie služby zariadenie, ktoré
nes pĺňa požiadavk y os obitných predpisov, alebo použív a takéto zariadenie
v rozpore s o schv álenými podmienkam i a ani na v ýzvu Posk ytov ateľa ho
neodpojí,
d) opak ovane použije posk ytovanú službu s pôs obom , k torý znem ožňuje
Poskytovateľovi k ontrolu použív ania služby,
e) opakovane poruš í podm ienk y zm luvy o pripojení.
9. Posk ytovateľ m ôže odstúpiť od zm luv y tiež v prípade, ak nemôže službu
poskytov ať v dohodnutom rozsahu alebo kvalite z dôvodov technick ej
neusk utočniteľnosti ďalšieho posk ytov ania služby. Posk ytov ateľ m ôže od zm luv y
odstúpiť aj z dôvodu m odernizácie v erejnej služb y, s k torou je spojené uk ončenie
posk ytov ania služb y; v tom to prípade je povinný spolu s oznámením o odstúpen í
od zm luvy doručiť užívateľovi ponuku na posk ytovanie inej, technick y a cenovo
blízkej verejnej služby s jej zvýhodneným zriadením .
10. Opráv nená strana m ôže odstúpiť od zm luvy, ak to oznámi druhej strane bez
zbytočného odk ladu po tom , čo s a dozvedela o dôvodoch na odstúpenie a tieto
dôvody uv edie v oznámení o odstúpení od zmluvy. Právne účink y odstúpenia
nastanú dňom nasledujúcim po doručení oznámenia druhej zm luvnej strane.
Plnenia, ktoré si zm luvné stran y posk ytli do dňa odstúpenia od zm luvy
si nev rac ajú.
11. Zm enou služby počas doby viazanosti sa doba viazanos ti mení v s úlade
s v ybranou novou službou. V prípade, že nová služba nemá viazanosť ostáva
v platnosti predchádzajúca viazanosť. V prípade k olízie viazanosti (napr.
viazanosť zriadenia a služby), platí dlhš ia viazanosť.
Člán ok IX
Cena za poskytovanie služ by a plato bn é po dmienk y
1. Cena za posk ytovanie služby vrátane zliav, príplatk ov a bezplatného
posk ytov ania služby, ako aj podm ienk y, za akých s a cena uplatňuje a za ak ýc h
možno m eniť jej výšk u, obsahuje tarifa, ktorá je k dispozícii v sídle
Poskytovateľa, jeho pobočk ách, u zmluvnýc h predajcov a je tiež zverejnená na
Internetovej stránk e Poskytovateľa. P ok iaľ cena nie je dojednaná v sam otnej
zmluve, je určená odkazom na tarifu.
2. Pre určenie fakturovanej c eny za služby nad rámec zm luvne posk ytnutých
služieb je rozhodujúci odpoč et poskytnutých služieb účastníkovi podľa evidencie
v inform ačnom s ystém e P oskytovateľa.
3. Cena za službu bude poč as platnosti zmluvy vyúčtovávaná Posk ytov ateľom
účastníkovi v o form e fak túry s pätne za predchádzajúce fak turačné obdobie
(služby č erpané nad rámec predplatného) spolu s predplatným za službu
na ak tuálne fak turačné obdobie.
4. V cene služby nie je zahrnutá cena verejnýc h elektronických komunik ačných
služieb, k toré účastník ovi poskytuje iný podnik a ktoré um ožňujú, aby bolo
m ožné posk ytovať službu.
5. Posk ytovateľ m á právo na zmenu štruktúry a v ýšk y cien uvedenýc h v tarife, a
to najm ä vydaním novej tarify alebo dodatk u k jestvujúcej tarife (ďalej len „zm ena
tarify“). Posk ytovateľ bude vopred elek tronick ou poštou inform ovať úč astníkov o
zv ýšení tarif y a to zverejnením jej zmeny najm enej jeden mesiac v opred.
Zverejnením zmeny tarify sa rozum ie jej sprístupnenie v sídle Posk ytovateľa,
jeho pobočk ác h, u zm luv ných predajcov a na Internetovej stránk e Posk ytov ateľa.
6. Posk ytovateľ m ôže požadovať zaplatenie cen y alebo jej časti pred začatím
poskytov ania služby. Ak zm luva o pripojení zanik ne odstúpením od zm luvy
zo strany Poskytov ateľa, na zák lade v ýpovede danej účastník om , dohodou
zm luv ných strán na návrh účastníka alebo ak dôjde zo s trany úč astník a k zm ene
služby na službu s nižším m es ačným poplatkom, účastníkovi sa nev racia
pomerná časť predplatného za službu.
7. Cenu možno platiť prevodným prík azom z úč tu účastník a, priam ym vk ladom
na úč et Poskytovateľa, ako aj v hotovos ti v sídle Posk ytovateľa, v jeho
pobočkách, u zm luvnýc h predajcov, a to bez rozdielu v nákladoc h pre Úč astník a.
O zaplatení ceny v hotov osti v ydá Posk ytovateľ účastník ovi potvrdenie.
8. Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky zo zm luvného vzťahu
s Poskytovateľom riadne a včas . Za riadnu úhradu sa považuje úhrada
obs ahujúca úplne a správ ne uvedené hlavné identifik ačné znaky, k toré sú
uvedené na faktúre, najmä v ariabiln ý sym bol, čiastku, číslo úč tu a k ód banky
Posk ytovateľa. Za včas nú úhradu sa považuje v prípade bezhotov ostnej úhrady,
úhrada pripís aná na účet P oskytovateľa najnesk ôr v deň s platnos ti faktúry
a v prípade hotovos tnej úhrady do pok ladne Posk ytovateľa najnesk ôr v deň
splatnosti uv edený na faktúre. V prípade poch ybenia úč astník a pri úhrade riadnej
a včasnej platb y, m ôže Poskytov ateľ požadov ať úhradu nák ladov, k toré mu
vznik li v súvislosti s identifikáciou a priradením platby.
9. Úč astník m á na výber, či vyúčtovanie služieb (fak túra) bude v papierovej alebo
elektronickej form e. V prípade, že si účastník
spôsobom
urč eným
Posk ytovateľom zvolí elektronick ú form u v ystavovania fak túr, udeľuje týmto v
zm ysle § 75 ods. 6 zák ona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Posk ytovateľovi súhlas na to, aby mu Posk ytovateľ v yúčtováv al služby fak túrou
v yhotovenou v ýlučne v elek tronickej form e (ďalej aj „elek tronická faktúra“) a berie
na vedomie, že Posk ytov ateľ nie je povinný zasielať fak túry v papierovej form e,
ak nie je ďalej uvedené inak . V prípade voľby elek tronick ej faktúry sa uplatnia
nasledovné ustanovenia.
10. Posk ytov ateľ s a zaväzuje elek tronick ú fak túru doruč ovať úč astník ovi form ou
elektronickej pošty a to na ním uvedenú e-mailovú adresu. Zmluvné strany
sa dohodli na tom , že doručenie elek tronick ej faktúry na účastník om určenú
e-m ailov ú adresu považujú za predloženie a doručenie v yúčtovania
za posk ytnuté služby účastník ovi. Zm luvné strany sa dohodli, že úč astník om
určená em ailová adresa s a popri ním určenej poštov ej adrese, považuje
za adresu pre zasielanie fak túr a písom ností v zm ys le všeobec ných podmienok .
Zmluvné strany sa dohodli na nasledov nej odchýlke od všeobecnýc h podmienok:

Posk ytovateľ je oprávnený nam iesto písom ného oznám enia oznámiť účastník ovi
elek tronickou form ou na ním urč enú e-m ailovú adres u:
a) zvýšenie ceny služieb oproti cene uvedenej v tarife,
b) zm enu v programe služieb, ktorá m á za následok zrušenie existujúcej služby
bez jej nahradenia rovnoc ennou alebo cenovo v ýhodnejšou službou,
c) v prípade omešk ania s úhradou ceny služieb zo strany účas tníka zaslať
m u upom ienk u k úhrade ceny a vyúčtovať m u spravidla v nasledujúc ej fak túre
poplatok za upom ienku uvedený v tarife.
11. Účastník v yhlas uje, že m á prístup k ním určenej e-m ailovej adrese, a že
softv érové aplikácie, k toré sú podm ienk ou ús peš ného doruč enia faktúry
v elek tronickej forme vlastní a zaväzuje sa ich udržiavať po c elú dobu trvania
zmluv ného vzťahu s Poskytov ateľom. Účastník ďalej v yhlasuje, že si je vedom ý
skutočností, že údaje sprístupnené mu v elek tronick ej fak túre sú predm etom
telek om unik ačného tajom stv a a že je povinný toto telekom unik ačné tajom s tvo
zachováv ať. Posk ytovateľ nezodpov edá za porušenie telek om unik ačného
tajom stva, ak k poruš eniu došlo v dôsledk u jeho úniku z e-m ailov ej adresy
účastník a, alebo v dôsledk u úniku z internetov ej aplik ácie účastníka. Účastník
je povinný vopred oznámiť Posk ytovateľovi ak úk oľvek zm enu, k torá by mohla
m ať vplyv na doručov anie elektronických fak túr, najm ä zmenu e- m ailovej adresy
a pod.
12. Posk ytov ateľ nezodpov edá za poš k odenie údajov alebo neúplné údaje, k de
pošk odenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na k om unik ač nej
trase pri použití internetu. Posk ytov ateľ nezodpov edá za šk ody v zniknuté z
dôv odu nek valitného pripojenia účastník a do siete internet, z dôv odu porúch
vzniknutých na kom unikačnej trase k účastníkovi, alebo v dôsledku ak ejk oľv ek
inej nem ožnosti úč astník a naviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.
13. V prípade poch ybností sa elek tronická faktúra, alebo ak ák oľvek písom nosť
zaslaná v zm ysle všeobecnýc h podm ienok považuje za doručenú uplyn utím
troc h prac ovnýc h dní odo dňa preuk ázateľného odoslania elek tronick ej fak túry
alebo písom nosti účastníkovi prostredníc tvom elek tronick ej pošty na účastník om
určenú e-m ailov ú adresu. Účastník sa zaväzuje bez zbytoč ného odk ladu
oznám iť Posk ytovateľovi, ak m u fak túra v ystavená elek tronick y nebola doruč ená
v deň, v ktorý m u obvykle v predc hádzajúcich mesiac och bola doruč ená.
V prípade nesplnenia tejto oznam ovac ej povinnosti účas tníka nie je P osk ytovateľ
povinný preuk azovať odoslanie tak ejto fak túry a táto sa považuje za doruč enú.
V prípade, ak nebude možné ani opak ovane doručiť účastník ovi elek tronickú
fak túru a elek tronická faktúra nebude ani v zm ysle tohto bodu považov aná
za doručenú úč astník ovi, je P osk ytovateľ povinný doručiť účastník ovi faktúru
v papierov ej form e.
14. Ak úč astník nezaplatí c enu za poskytnutú službu riadne a vč as, P osk ytovateľ
je oprávnený požadovať úroky z om ešk ania vo výške 0,05% za každý aj začatý
deň om eškania. T ým nie je dotk nuté právo na uplatnenie zm luvnej pok uty podľa
tarify. Úroky z om eškania a zm luvná pok uta môžu byť s účasťou v yúčtovania
za nasledujúci k alendárny m esiac.
15. C ena je splatná v lehote uvedenej vo faktúre res p. v o vyúčtovaní.
16. Ak m á účastník preplatok na cene za poskytovanú službu, Poskytov ateľ
môže preplatok započ ítať na úhradu za najbližš í kalendárny m esiac
poskytov ania služby.
17. Posk ytovateľ je oprávnený započítať ak ékoľvek zálohy a preplatky účastníka
s jeho existujúcim i záväzk ami voči Posk ytovateľovi, vrátane záv äzkov, ktoré ešte
nie s ú splatné alebo ktoré sú už prem lčané, a to aj bez ďalšieho výslovného
súhlasu účastník a.
18. V prípade viac erých pohľadávok sa uplatňuje priorita úhrady v nasledovnom
poradí: penále, úroky, upomienk y, s ank cie, zm luv né pok uty, fak túry. F ak túry
sa uhrádzajú podľa dátum u v ys tavenia od najstaršej fak túry.
Člán ok X
Zod povednosť Poskyto vateľa
1. Posk ytovateľ zodpovedá za šk odu, k torú spôsobí úč astníkovi porušením
povinností uvedených v zm luve o pripojení, v týchto v šeobecnýc h podmienkach
alebo v tarife len v prípade, že P oskytovateľ porušenie týchto povinností zavinil.
Za šk odu nezodpovedá, ak k porušeniu povinnos tí došlo za ok olností
v ylučujúcic h zodpov ednosť podľa O bchodného zák onník a (naprík lad živelná
pohroma, výpadk y elektrick ej energie). Nahrádza sa skutočná škoda, nie ušlý
zisk, a to uvedením do predošlého stav u alebo v peniazoch.
2. Poskytov ateľ nezodpov edá za škodu, ak účastník spôsobí v ýpadok alebo
obm edzenie pripojenia nespráv nym zásahom v delegovanej administrácii cez
webové rozhranie doplnk ových služieb, prípadne iným svojím konaním.
Posk ytovateľ
tiež
nezodpovedá
za
šk odu
v zniknutú
prevádzk ou
telekom unikačných rozv odov a telek omunik ačných zariadení, k toré nie s ú v jeho
vlastníctv e, ale sú súč asťou posk ytovania pripojenia. Posk ytov ateľ nezodpovedá
ani za škodu, ktorá vznikla úč astník ovi vym azaním e-mailu, prítomnosťou vírusu
v e-m aily účastníka, a to ani v prípade, k eď e-mail prešiel antiv írusovou kontrolou
alebo v prípade, keď antiv írus identifikoval e-mail ak o zavírený, aj keď v
sk utočnosti zav íren ý nebol.
3. Posk ytovateľ nezodpovedá za pošk odenie alebo stratu inform ácií,
elek tronick ýc h s úborov a dát účas tníka. Posk ytovateľ ď alej nezodpov edá za
dobu trvania úk onov s úvisiacich s registráciou dom ény druhej úrovne, k eďže ide
o úkony správc u národnej domény.
4. Poskytovateľ nezodpov edá za zam edzenie alebo obmedzenie používania
služby účastník om , v prípade nevyžiadanej prevádzky na sieti (útoky t ypu D oS, a
pod.).
5. Ak Posk ytovateľ zodpov edá za šk odu v zm ysle tohto článk u, jeho povinnosť
na náhradu v znik nutej škody je obm edzená na povinnosť vrátiť účastník ovi
pom ernú časť c en y za čas neposkytov ania služby, res p. neposk ytov ania služ by
v rozsahu a k valite podľa všeobecných podmienok a zmluv y o pripojení.
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6. U žívateľ berie na vedom ie, že inš talácia, používanie, kontrola, údržba, opravy
a odstránenie zariadení Posk ytovateľa m ôže viesť k v ýpadk u posk ytovania
pripojenia, prípadne viesť k strate dát na počítači. U žívateľ je výlučne
zodpov edn ý za zálohovanie dát na poč ítači a Poskytov ateľ nenesie ak úk oľvek
zodpov ednosť za to, či užívateľ tak é zálohovanie dát previedol alebo nie.
Užívateľ je v ýluč ne zodpov edný za uv edenie svojic h údajov v sieti internet a ich
m ožné následné zneužitie. Ak v dôsledk u uv edenýc h činností P osk ytovateľa
vznik ne užívateľovi ak ákoľvek šk oda, nie je Posk ytovateľ za takúto šk odu
zodpov edn ý a nie je teda povinný takúto škodu užívateľovi ani čiastočne uhradiť.
Člán ok XI
Zo dpo vedn osť ú častníka
1. Úč astník zodpovedá za škodu, k torú spôsobí P oskytov ateľovi poruš ením
povinností uvedených v zm luve o pripojení, v týchto v šeobecnýc h podmienkach
a v tarife. Najmä zodpovedá za škodu, k torú spôsobí neoprávneným v yužívaním
pripojenia alebo telekom unik ačného zariadenia alebo siete Posk ytov ateľa,
neoprávneným zasahov aním do poskytovania služby alebo zneužív aním služby
a tiež um ožnením takéhoto zásahu, resp. protiprávneho užívania tretej osobe.
Účastník nezodpovedá za škodu, ak k porušeniu povinnos tí došlo za ok olností
v ylučujúcic h zodpov ednosť podľa O bchodného zák onník a (naprík lad živelná
pohrom a, v ýpadky elek trickej energie). Nahrádza sa sk utočná šk oda, a to
uvedením do predošlého stav u alebo v peniazoch.
2. Účastník zodpovedá za šk ody, k toré spôsobí v sieti internet alebo tretím
osobám , a to najm ä neoprávneným prístupom k inform áciám , neoprávneným
prístupom
do cudzíc h s ystémov,
rozosielaním
SPA M-u
alebo iným
neoprávneným konaním .
3. Účastník zodpovedá za obsah svojich www s tránok.
4. V prípade porušenia povinností úč astníka podľa tohto článku, je účastník
povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluv nú pok utu určenú v platnej T arife.
Článok XII
Reklamačn ý p oriad ok
1. Reklamačné k onanie podľa tohto článk u týchto vš eobec nýc h podmienok
upravuje postup Poskytovateľa a účastník a a rozhoduje s a v ňom o v ybav ení
rek lam ácie účastník a podľa platných právn ych predpisov a tohto rek lam ačného
poriadk u.
2. Účastník m ôže rek lamovať závadu služby alebo zariadenia a správnosť
fak túry vystavenej za posk ytovanú službu. Rek lamáciu treba podať pís om ne
alebo osobne na oddelení služieb zák azníkom Poskytovateľa v lehote 30 dní odo
dňa zistenia, že služba nie je posk ytovaná v dojednanej k valite alebo v lehote 30
dní odo dňa doručenia vyúčtovania ceny. Márnym uplynutím týchto lehôt právo
na reklamáciu účastník ovi zanik á. Rek lamácia vo veci prešetrenia s právnosti
účtov ania nem á odk ladn ý účinok na povinnosť úč astník a zaplatiť prísluš nú
platbu podľa zm luvy o pripojení. Ak účastník zm ešk á zo závažnýc h dôvodov
lehotu pre uplatnenie rek lam ácie, m ôže pís om ne požiadať o odpustenie
zmeškania lehoty. Poskytovateľ m ôže zm ešk anie lehoty odpus tiť, ak účastník
preukáže, že lehotu zm ešk al zo závažnýc h dôvodov, a ak uplatní zm ešk anú
rek lamáciu do 10 dní po zánik u týchto dôvodov.
3. Úč astník pos tupuje podľa rek lamačného poriadku aj pri uplatňovaní práva
na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby. Úč astník má
práv o na vrátenie pomernej č asti ceny za čas neposkytov ania verejnej služby,
ak neposk ytovanie služby zavinil Posk ytov ateľ. Účastník si m usí toto právo
uplatniť u Poskytovateľa, najnesk ôr do troc h m esiacov po obnov ení posk ytovania
služby. P omernou časťou ceny a jej pomern ým znížením sa rozum ie cena
pripadajúca na jeden deň za každých dokončenýc h 24 hodín trvania poruc hy.
Doba poruchy sa poč íta odo dňa, k edy bola porucha ohlásená a overená
Posk ytovateľom a za začiatok poruchy sa považuje hodina ohlásenia poruchy
účastník om , pok iaľ nie je znám y sk utočný čas začiatku poruchy. Márnym
uplynutím tejto lehoty právo na vrátenie pom ernej časti ceny zanik á.
4. O ddelenie služieb zákazníkom Poskytov ateľa rek lam áciu bez zbytočného
odk ladu
prešetrí.
V ýsledok
prešetrenia
oznámi
účastník ovi
písom ne,
a to v lehote najviac 30 dní odo dňa prijatia reklamácie, inak sa rek lam ácia
považuje za uznanú. V zložitých prípadoch, ak nebude možné vybaviť
rek lam áciu v lehote 30 dní od jej doručenia, P osk ytovateľ oznám i účastník ovi
dôv ody a náhradný term ín v ybavenia rek lamácie, čo s a nebude pov ažovať za
porušenie zm luvy o pripojení. N áhradný term ín v ybavenia reklam ácie nem ôže
byť dlhší ak o 60 dní od jej prijatia.
5. Služba je poskytnutá vadne (nek valitne), ak čo do rozs ahu alebo k vality
nezodpovedá podm ienkam podľa Zmluv y.
6. Reklam ácia vo veci v yúč tovania ceny, ako aj rek lam ácia k vality poskytnutej
služby nem á odk ladný účinok na úhradu c eny za posk ytovanú službu. Ak cena
presiahne
trojnásobok
priem erného
rozsahu
v yužív ania
služby
za predc hádzajúcic h šesť m esiacov , Poskytovateľ um ožní úč astníkovi odk lad
zaplatenia č asti ceny presahujúcej cenu za priemerný m es ačný rozsah
v yužív ania služby počas predchádzajúcic h šesť m esiacov, a to najnes k ôr
do sk onč enia prešetrovania telek om unik ačného zariadenia, alebo um ožní
účastník ovi zaplatenie časti ceny presahujúcej trojnásobok priemerného rozs ahu
v yužívania služb y najm enej v troch mesačných splátk ach. Ak sa služba v yužíva
k ratšie ako šesť m esiacov, ale dlhšie ako jeden m esiac, priemerný rozs ah
využív ania služby sa vypoč íta za celé obdobie jej využív ania.
7. Ak sa na základe rek lamácie zistí vada na telek om unik ačnom zariadení, ktorá
sa m ohla prejaviť v neprospech úč astník a, ale rozsah posk ytnutej verejnej služby
ani cenu za jej posk ytnutie nem ožno preukázateľne zistiť, úč astník alebo
k oncový užív ateľ zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný m esačný
rozsah v yužívania v erejnej služby za predc hádzajúcich šesť m esiac ov. Ak je
v yužívanie služby k ratšie ako šesť m esiacov , ale dlhšie ako jeden m es iac,

vypočíta sa priemerný rozsah v yužív ania služby za c elé obdobie využívania
služby.
8. Ak sa preuk áže, že reklamácia bola podaná neodôv odnene a účastník nesplnil
podmienku na odklad platby podľa odseku 4, Posk ytovateľ m á právo na úrok
z omešk ania odo dňa splatnosti reklam ovanej úhrady, a to vo v ýške 0,05%
za každý aj začatý deň omešk ania.
9. Ak Poskytov ateľ zistí, že cena za posk ytnutú službu nebola vyúčtov aná
v správnej výšk e, preplatok započíta na úhradu za najbližší k alendárny m esiac
posk ytov ania služby. Ak započ ítanie nebude m ožné, Posk ytovateľ preplatok
účastníkovi v ráti spolu s oznám ením o preš etrení rek lam ácie.
10. Ak účastník nebude spok ojný s vybavením rek lamácie, má pravo obrátiť sa
na posk ytovateľa so žiadosťou o nápravu. Následne m á právo podať návrh na
začatie alternatívneho riešenia s poru podľa § 75 zákona o elek tronick ých
k om unikáciách na Úrad pre reguláciu elek tronických kom unik ácií a poštových
služieb. Tým nie je dotknuté právo účastník a podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu (ď alej len „náv rh“) subjektu alternatív neho riešenia
sporov podľa § 11 zák ona 391/2015 Z.z.
o alternatív nom riešení s porov.
11. Ak účastník podá opakovane reklamáciu v tej istej veci a táto nebude
obsahovať nov é sk utočnosti, Posk ytovateľ nem á povinnosť prešetriť takúto
rek lam áciu.
Článok XIII
Oso b né ú daje účastníka
1. Posk ytovateľ je oprávnený na základe zákona o elek tronick ýc h k omunik áciách
a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niek torýc h zák onov zhromažď ovať a spracúvať tieto os obné údaje účas tník a:
a) meno, priezvisk o a ak ademick ý titul,
b) rodné č íslo,
c) IČ O,
d) adresu trv alého (prec hodného) bydlisk a,
e) č íslo dok ladu totožnos ti, dátum a m iesto v ydania,
f) výšk a pohľadávky za poskytovanú službu,
g) označenie peňažného ústavu a č íslo účtu, ak sa cena za posk ytnutú službu
bude platiť na základe prík azu na inkas o.
2. Údaje uvedené v ods eku 1 je Posk ytov ateľ opráv nený zhrom ažď ovať
a sprac úvať za účelom :
a) uzavretia a plnenia zmluv y o pripojení,
b) fak turácie res p. vyúčtovania ceny a evidencie pohľadávok,
c) v ypracov ania zoznam u úč astník ov,
d) spolupráce a posk ytovania súčinnosti podľa zákona o elektronick ých
k om unik áciách.
3. Doba zhrom ažďov ania a spracúv ania osobn ých údajov v rozsahu podľa t ýchto
všeobec nýc h podm ienok sa zhoduje s dobou trvania zm luvy o pripojení
a v prípadoch uskutoč ňov ania vyúčtovania úhrad alebo ich vk ladu, evidencie
a v ym áhania pohľadávok za poskytnutú službu, na vybavenie podaní účastník a,
na uplatnenie práv alebo na s plnenie iných povinností uloženýc h všeobecne
záväzným i právn ymi predpismi je Posk ytovateľ oprávnený viesť evidenciu
osobných údajov aj po zánik u zm luvy o pripojení. V zm ysle zák ona o oc hrane
osobnýc h údajov účastník berie na vedomie, že Posk ytovateľ nie je oprávnený
po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitnýc h predpisoch
zlik vidov ať osobné údaje úč astník a.
4. Účastník uzav retím zm luvy o pripojení udeľuje súhlas so zhrom ažďovaním
a sprac úvaním os obn ých údajov v rozsahu týchto v šeobecnýc h podmienok, ako
aj za úč elom ic h posk ytnutia zmluv ným predajcom a osobám oprávneným
v ym áhať pre Poskytovateľa pohľadávk y za poskytov anú službu.
5. Úč astník je oprávnený písomne odv olať svoj s úhlas na zhrom ažďov anie
a spracúvanie osobných údajov udelený Posk ytovateľovi v zm ysle týchto
všeobecnýc h podm ienok až po uplynutí doby uvedenej v ods . 3.
6. Na účel preuk ázania skutočnosti, či nie je dôvod odm ietnuť uzavretie zm luvy
o pripojení podľa čl. III ods. 1 a v záujme svojej účinnej ochrany m ôže
Posk ytovateľ získ avať od iných podnikov nevyhnutné osobné údaje na zistenie,
či záujemca nie je ich dlžníkom za posk ytnutú sieť, službu alebo sieť a službu,
alebo osobou, k torá odc udzila alebo pošk odila telek om unik ačné zariadenie alebo
zneužila telek om unikač né zariadenie alebo službu. N ev yhnutným i osobnými
údajmi sú meno, priezvisk o, ak adem ický titul a adresa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno a s ídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno
a miesto podnikania, ak ide o podnik ateľa fyzick ú osobu. Obdobne m ôže
Posk ytovateľ poskytov ať tieto osobné údaje na uvedený účel iným podnik om.
7. V prípade zm eny účastník a alebo adresáta, ak je táto zmena doručená
Posk ytovateľovi najnesk ôr 2 pracovné dni pred uk ončením daného fak turač ného
obdobia, bude táto zm ena v yk onaná k 1. dňu nasledujúceho mesiaca.
V ostatnýc h prípadoch bude zmena vykonaná k 1. dňu nasledujúceho
fak turačného obdobia po m esiaci, v k torom bola žiadosť o zm enu doručená. Táto
zmena je spoplatnená podľa tarify.
Člán ok XIV
Pou čenie o spr acú vaní údajov
1. T oto poučenie tvorí neoddeliteľnú súčasť súhlasu na spracúvanie os obných
údajov účastníka prevádzkov ateľom inform ač ného s ystém u. V yjadrením súhlasu
určeným spôsobom účastník potvrdz uje, že sa oboznám il s obsahom svojich
práv pri spracúvaní osobných údajov a súhlasí s o sprac ovaním sv ojich osobných
údajov zadaných do zmluv y na účel špecifikovan ý v bode 4 tohto pouč enia.
2. Prev ádzk ov ateľ informač ného s ystém u os obn ých údajov Posk ytovateľa
získ ava osobné údaje úč astníka v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zm ene a doplnení niek torých zákonov, k torý podrobne

Telefónna ústredňa:

E-mail:

Web stránka:

Bankové spojenie:

IČO:

DIČ:

054 472 2057, 0908 087 622

info@fiber-net.sk

www.fiber-net.sk

SK35 8330 0000 0022 0128 4192

45302839

2022937037

Registrácia spoločnosti: Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka 22384/P

Fiber-NET.sk s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov

upravuje v zťah medzi prevádzk ovateľom a účastník om. Účas tník má práv o na
zák lade pís omnej žiadosti od prevádzkovateľa v yžadov ať:
a) vo vš eobecne zrozum iteľnej form e inform ácie o s tav e sprac úvania sv ojich
osobnýc h údajov v inform ač nom systém e; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku
3
je
úč astník
opráv nený
oboznámiť
sa
s postupom
sprac úv ania
a vyhodnoc ovania operácií,
b) vo všeobec ne zrozum iteľnej form e presné inform ácie o zdroji, z ktorého získ al
jej os obné údaje na s pracúv anie,
c) vo všeobecne zrozum iteľnej form e odpis jej osobných údajov, k toré
sú predm etom s pracúv ania,
d) opravu jej nes právnyc h, neúplnýc h alebo neak tuálnyc h os obných údajov,
k toré s ú predm etom s pracúvania,
e) likvidáciu jej os obných údajov , ak bol splnený úč el ich sprac úvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov , k toré sú predmetom spracúv ania, ak došlo
k poruš eniu zák ona.
3. Účastník m á právo na zák lade bezplatnej písom nej žiadosti alebo osobne,
ak vec neznesie odk lad, u prev ádzk ovateľa kedyk oľvek nam ietať a nepodrobiť
sa rozhodnutiu prev ádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo
v ýznamn ý dosah, ak sa takéto rozhodnutie v ydá výluč ne na základe úk onov
autom atizovaného spracúv ania jej osobných údajov. Ú častník m á právo žiadať
prev ádzkov ateľa o presk úm anie v ydaného rozhodnutia m etódou odliš nou
od autom atizov anej form y spracúvania, pričom prevádzk ovateľ je povinný
žiadosti účastník a vyhovieť, a to tak , že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní
rozhodnutia bude m ať účas tník; o s pôs obe presk úm ania a výsledku zistenia
prevádzkovateľ inform uje účastník a v lehote 30 dní. Ú častník udeľuje súhlas
na s pracúv anie osobných údajov na zák lade slobodného uváženia a dobrov oľne.
Účastník m ôže podať oznámenie úradu pri podozrení, že jeho osobné údaje
sa neoprávnene spracúvajú. Ak nemá účastník spôsobilosť na právne úk ony
v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupc a. Ak účastník
nežije, jeho práva, ktoré m ala podľa tohto zák ona, m ôže uplatniť blízka os oba.
4. Prev ádzk ovateľ inform ačného s ys tému spracúva osobné údaje a ďalšie
identifik ačné údaje automatizovaným spôsobom v rozsahu, v akom boli
účastníkom zadané do dotazník a v ýlučne na účel evidencie záujem cov
o prijímanie správ elektronick ej pošty. V priebehu spracúvania nebudú údaje
zverejnené, sprístupnené alebo posk ytnuté tretej osobe; tým to nie sú dotknuté
povinnosti prevádzkovateľa inform ač ného s ystém u vyplýv ajúc e z príslušných
právnych predpisov . Súhlas na s pracúvanie osobnýc h údajov je udelen ý na dobu
neurčitú; účastník je opráv nený odvolať súhlas na sprac úvanie svojich os obných
a identifikač ných údajov zrušením regis trácie dohodnutým s pôs obom.
Člán ok XV
Doru čo vanie
1. Písomnosti bude Posk ytovateľ doručovať úč astníkovi na adresu jeho bydliska
(fyzická osoba) alebo s ídla (právnick á osoba). V zm luve o pripojení možno
dohodnúť, že písom nosti sa budú doručovať účastník ovi na inú adres u.
2. Účastník bude písomnosti doruč ov ať Poskytov ateľovi na adres u jeho s ídla,
ak v zm luve o pripojení alebo v týchto všeobec ných podm ienk ach nie je uvedené
inak .
3. Pre doručovanie písom ností poš tou platia us tanovenia Poštového poriadk u.
Ak sa písom nosť doručuje poštou ako doporučená listová zásielka s doruč enk ou,
písom nosť sa pov ažuje za doručenú, ak ju pošta v ráti odosielateľovi preto, lebo
adresát odoprel zásielk u prevziať alebo si ju na pošte nevyzdvihol v odbernej
lehote.
4. Poskytov ateľ je oprávnený doručov ať písom nosti a iné inform ácie
aj elek tronick ou poštou, a to na k ontaktnú e-m ailovú adresu účastníka uvedenú
v zm luve o pripojení.
Člán ok XVI
Príslu šn é právo a riešen ie sp orov
1. Práv ne vzťahy medzi Poskytovateľom a účastník om súvisiac e s posk ytov aním
služby, ktoré nie sú upravené v zmluv e o pripojení alebo v týchto všeobecnýc h
podm ienk ach,
sa
sprav ujú
ustanov eniami
zák ona
o
elek tronick ých
k om unikáciách. Ak tento zákon niek toré v zťahy neupravuje, použijú sa príslušné
ustanov enia O bchodného zák onník a a Občiansk eho zák onník a.
2. Práv om
Slovensk ej republiky sa spravujú právne vzťahy m edzi
Poskytovateľom a účastník om aj vtedy, ak účastník nie je občanom Slovensk ej
republiky alebo nem á na jej územ í pobyt alebo s ídlo, ako aj v prípade, že služba
sa posk ytuje mim o územ ia Slovenskej republik y.
3. Spory vznik nuté z právn ych v zťahov podľa odsekov 1 a 2 budú zmluvné
strany riešiť najsk ôr rokovaním , najm ä postupom upraveným v reklamačnom
poriadk u.
4. Ak sa spor nevyrieši podľa odsek u 3, zm luvné strany sú oprávnené uplatniť
svoje právo na príslušnom s úde Slovensk ej republik y.
Člán ok XVII
Záverečn é ustan o venia
1. Všeobecné podm ienk y nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2018.
2. Všeobecné podm ienk y sa zverejňujú na internetovej stránk e Posk ytov ateľa, v
sídle P oskytov ateľa, v jeho pobočk ách a u zmluvných predajc ov.

V Bardejov e dňa 25.6.2018.
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