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NÁVRH NA UZAVRETIE RÁMCOVEJ ZMLUVY
S BUDÚCIM UŽÍVATEĽOM V ZMYSLE ČL. 3 PRAVIDIEL
TICKET: 14-4396-6630-5380-8546
Obchodné meno / meno a priezvisko

Ing. Ján Hadžala

Právna forma

Fyzická osoba (nepodnikateľ)

Sídlo / bydlisko

Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce 1, Slovenská republika

Poštová adresa

Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce 1, Slovenska republika

IČO / R.Č.

7110129642

Kontaktná(é) osoba(y)

Ing. Ján Hadžala,

Telefónne číslo

,

Faxové číslo
Mobil

0905339339

E-mail

hadzala@slovanet.sk

Štatutárni zástupcovia
Oprávnený registrátor

YEGO-0001, Yegon s.r.o., 35797924

Dátum vytlačenia

10.12.2009

Ticket:

14-4396-6630-5380-8546

týmto žiadam o uzavretie Rámcovej zmluvy v zmysle článku 3 "Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej Doméne SK" (ďalej len "Pravidlá") zverejnenými dňa
19.11.2002 na stránke http://www.sk-nic.sk/pravidla .
Vyhlasujem, že s Pravidlami som sa oboznámil a zaväzujem sa ich bezvýnimočne a dôsledne dodržiavať a že pojmy uvedené v tomto návrhu na uzavretie Zmluvy sú použité a
budú sa interpretovať v zhode s ich použitím v Pravidlách.
Ďalej vyhlasujem, že vyššie uvedených Registrátorov som splnomocnil, aby v mojom mene uzatvárali Zmluvy o Doméne ohľadne Domén, ktoré Registrátori uvedú v Návrhu na
uzavretie Zmluvy o Doméne.
Vyhlasujem, že vyplnením tohto Formulára udeľujem súhlas v zmysle § 7 zák.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení neskorších
predpisov s tým, aby predmetné údaje boli spracúvané SK-NIC za účelom poskytovania Služieb v zmysle Pravidiel, vrátane poskytovania služieb na základe Zmluvy o Doméne,
a s tým, aby údaje s výnimkou : "Neverejná kontaktná adresa, Rodné číslo", boli tiež zverejnené na internetových stránkach SK-NIC a z nich generovaných materiáloch . Vyššie
uvedený súhlas bol udelený na celý čas platnosti Rámcovej zmluvy. Udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať, následkom odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov
však bude v súlade s článkom 13 Pravidiel zánik Rámcovej zmluvy a všetkých súvisiacich Zmlúv o Doméne.
Vyhlasujem, že som oprávnený stať sa Užívateľom v zmysle Pravidiel, že som poskytol úplné a správne údaje a tieto budem bez meškania aktualizovať v prípade ich zmien.
Vyhlasujem, že nie som si vedomý skutočnosti, že mnou zvolená Doména zasahuje akýmkoľvek spôsobom do práv a oprávnených záujmov tretích osôb. Vyhlasujem, že SKNIC-u nahradím akékoľvek čiastky, ktoré bude SK-NIC povinný zaplatiť v súvislosti s vyššie uvedeným dôvodom.
Som si vedomý všetkých dôvodov Zániku Zmlúv o Doméne (vrátane nezaplatenia ceny za Prístup k Záznamu Domény Registrátorom, ktorý vykonáva Správu Domény, ktorej sa
stanem Držiteľom), ktoré v mojom mene uzavrie splnomocnený Registrátor, a v prípade, že k ich zániku dôjde v zmysle Pravidiel, budem ich zánik rešpektovať.
Som si vedomý skutočnosti, že v prípade zverejnenia nových Pravidiel, stávajú sa tieto pre mňa záväznými v prípade, že do mesiaca po ich zverejnení neoznámim SK-NIC, že
nové Pravidlá neakceptujem. Som si vedomý dôsledkov (zániku Zmluvy o Doméne a Rámcovej Zmluvy) v prípade, že neakceptujem nové Pravidlá a SK-NIC vypovie zmluvu z
tohto dôvodu.
Čestne vyhlasujem, že som občanom Slovenskej Republiky a dovŕšil som vek 18 rokov.
Pridelením Identifikátora v súlade s článkom 3.2 Pravidiel sa Rámcová Zmluva považuje za uzavretú.

Podpis :........................................
V ................... dňa ........................

Úradné overenie:..................................................
Návrh sa považuje za doručený SK-NIC dňom doručenia písomnej verzie Formulára č.1 do 14 dní odo dňa odoslania elektronickej verzie Formulára (resp. v
náhradnej lehote poskytnutej SK-NIC) spolu s požadovanými dokladmi. SK-NIC akceptuje návrh dňom pridelenia Identifikátora.
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