Žiadosť o prenesenie čísla / Zmluva o prenose čísla
ID žiadosti: M135680816OSK
Dátum: 27. 7. 2018
Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
Žiadateľ:
Priezvisko a meno / Obchodné meno

Obec Svodín

Adresa

Hlavná 1117/1, 94354, Svodín

Priezvisko a meno podpisujúcej osoby

Obec Svodín

Rodné číslo / IČO

00309281

Číslo OP / pasu

EW028730

Prenášané TČ (hlasové)*

0367594101 - 0323817779, 0367566000 - 0323817780,
0367566002 - 0363815818, 0367566003 - 0363815819,
0367566006 - 0413819879, 0367566007 - 0413819880,
0367566008 - 0463814412, 0367566009 - 0463814413,
0367566004 - 0523817779, 0367566005 - 0523817780

Prenášané TČ (faxové)
Prenášané TČ (dátové)
*) V prípade, ak ide o prenos hlasového čísla na už existujúce pripojenie v sieti Prijímajúceho podniku, číslo
korešpondujúceho už existujúceho pripojenia je uvedené vždy za pomlčkou.
I. Základné údaje
1. Vyhlásenia konajúcej osoby:
þ Vyhlasujem, že som oprávnený/á podpísať túto žiadosť / zmluvu o prenose čísla v mene Žiadateľa
v zmysle údajov v OR SR.
¨
 Vyhlasujem, že som oprávnený/á podpísať túto žiadosť / zmluvu o prenose čísla v mene Žiadateľa na
základe plnej moci.
2. Prijímajúci podnik: Orange Slovensko, a. s., IČO 356 97 270, so sídlom Metodova 8, 821 08, Bratislava
3. Odovzdávajúci podnik: Slovak Telekom, a.s. - T-COM
4. Deň a predpokladaný časový rámec pre prenesenie čísla (predpokladaný časový rámec aktivácie
služieb v sieti prijímajúceho podniku):
þ Štandardná lehota prenosu čísla: Žiadateľ a spoločnosť Orange sa dohodli na štandardnej lehote prenesenia čísla (číslo sa aktivuje najneskôr štvrtý pracovný deň od doručenia žiadosti o prenos čísla prijímajúcemu podniku):
Deň: 27. 7. 2018
Predpokladaný časový rámec: 12:00 - 18:00
¨ Dlhšia lehota prenosu čísla: Žiadateľ a spoločnosť Orange sa dohodli na dlhšej lehote ukončenia prenosu
čísla:
Deň: 27. 7. 2018
Predpokladaný časový rámec: 12:00 - 18:00
II. Súhlas so spracúvaním údajov
Žiadateľ týmto udeľuje súhlas prijímajúcemu a odovzdávajúcemu podniku na (i) spracúvanie osobných údajov
a iných podstatných údajov na prenesenie čísla, ktorého prenesenie je predmetom tejto žiadosti, (ďalej len
"číslo") a na (ii) vzájomnú výmenu týchto údajov medzi prijímajúcim a odovzdávajúcim podnikom, a to všetko
za účelom overenia a prenesenia čísla a za účelom založenia zmluvného vzťahu medzi Žiadateľom a prijímajúcim podnikom. Súhlas na spracúvanie Žiadateľ udeľuje na dobu do skončenia procesu prenesenia čísla; prijíOrange Slovensko, a. s.
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majúci a odovzdávajúci podnik je však oprávnený spracúvať uvedené údaje aj po skončení procesu prenesenia
čísla, a to v prípade, ak je to nevyhnutné pre účely vyúčtovania úhrad, evidencie a vymáhania pohľadávok,
vybavenia podaní, ako aj v prípade plnenia iných povinností uložených legislatívou (ďalej len "doba spracúvania"). Žiadateľ je oprávnený tento súhlas na spracúvanie údajov kedykoľvek odvolať u prijímajúceho podniku
v písomnej forme. Takéto odvolanie súhlasu sa stáva účinným až po uplynutí doby spracúvania.
III. Žiadosť o prenesenie čísla
1. ¨ Žiadosť o prenesenie jedného čísla
þ
 Žiadosť o prenesenie skupinových čísel
2. Týmto žiadam o prenesenie každého čísla, ktoré je uvedené v tejto žiadosti, od odovzdávajúceho podniku
prijímajúcemu podniku.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti sú Podmienky prenositeľnosti čísla Orange Slovensko, a. s. – prijímajúci podnik, ktoré sú dostupné na www.orange.sk a podpisom tejto žiadosti žiadateľ vyjadruje súhlas
s týmito podmienkami.
4. Žiadateľ berie na vedomie, že podpisom tejto žiadosti sa nezbavuje povinnosti zaplatiť všetky svoje záväzky
voči odovzdávajúcemu podniku.
Nové Zámky, dňa 27. 7. 2018
<CUST_manual_1_1>

Podpis žiadateľa

Igor Janček
Orange Slovensko, a.s.

Informácie o predajnom mieste:
Názov predajného miesta:
Alpha Pro Tel s.r.o.

Kód predajného miesta:
ID390DSP02

Meno a priezvisko predajcu, ktorý overil totožnosť účastníka:
Igor Janček
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