
Smlouva číslo:            /             o mikrovlnném připojení k síti Internet

firmou Roman Bělina se sídlem Bříšťany 83, 508 01 Hořice, IČO 62059939,
bankovní spojení MBank č.ú. 670100-2200479799/6210 (dále jen dodavatel)

a

*Firma, (jméno,přijmení) :

*Ulice a č.p. :  *Město a PSČ:

IČ : *E-mail :

DIČ: Telefon:

(dále jen uživatel)
Smluvní strany se dohodly, že dodavatel pronajme zákazníkovi připojení k Internetu dle Technické specifikace služby a 
případné další služby při dodržení všeobecných podmínek uvedených jako nedílnou součástí této smlouvy a dálkově 
přístupných na adrese www.wimaxhorice.cz v sekci Dokumenty se kterými byl uživatel prokazatelně seznámen.
Smlouva nabývá v platnost prvním dnem používání služeb.

Typ připojení:

Typ připojení Služba Zahrnuje Cena v Kč

Komunitní Internet

Celkem:

Ceník:

Služba : Kč

- další PC v rámci objektu (sdílené připojení) s veřejnou IP 50,-/měsíc

- nová aktivace (např.při neplacení či porušení pravidel uživatelem) 400,-Kč

- připojení k internetu 30Mbps Down/10Mbps Upload(maximálně), 10Mbps Down/5Mbps Upload (minimálně) 330,-Kč/měsíc

- servisní a ostatní práce (nevynucené chybou na straně poskytovatele) 250,-/hodina

1. Úvodní ustanovení
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn služby dle této smlouvy poskytovat.
Uživatel prohlašuje, že je oprávněn služby odebírat.
Uživatel se zavazuje uhradit veškeré služby dle smlouvy (případné změny dle písemného dodatku smlouvy), nebude-li 
písemně sjednáno jinak.
Dodavatel nebude nést odpovědnost za datovou bezpečnost zákazníkova informačního systému,  a zařízení a softwaru 
pro přístup k Internetu 
Dodavatel nebude zodpovědný za funkčnost části sítě Internet provozovaných jinými provozovateli a obsah informací 
zveřejňovaných prostřednictvím Internetu jinými subjekty.
Pokud si uživatel nezakoupí zařízení pro zřízení této služby u dodavatele nebo partnerů dodavatele, negarantuje a 
nemůže být dle této smlouvy vyžadována náhrada. Dále nemůže být požadována náhrada pokud uživatel nedodrží 
doporučení, které mu dodavatel  a jeho partneři doporučí, tj. umístění zařízení, odborná manipulace, úprava zařízení.
Při porušení podmínek této smlouvy ze strany uživatele ho může dodavatel odpojit bez nároku na odškodnění.

2. Ceny

Předmětem smlouvy je poskytování služeb provozovaných na síti dodavatele.
Další služby a ceny za ně budou určeny smluvně a budou vyhotoveny písemně jako dodatek této smlouvy.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Jakékoliv  změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami.
Poskytovatel vystaví měsíčně fakturu obsahující cenu za všechny služby poskytované uživateli za příslušné zúčtovací 
období.Poskytovatel si vyhrazuje právo předkládat uživateli–fyzické osobě(osoba bez ŽL) -vyúčtování elektronickou 
formou,pokud s tímto nevyjádří uživatel písemný nesouhlas.

3. Ochrana osobních údajů

Provozovatel v okamžiku sjednání této smlouvy získává ke zpracování osobní údaje Zákazníka a to Jméno a příjmení,  
adresu bydliště, Adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo a informace o datových spojeních zákazníka. V 
případě telefonických hlášení získává provozovatel ke zpracování osobní údaj – telefonní číslo pro řešení daného 
požadavku. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č.2016/679.

Provozovatel se stává Správcem uvedených osobních údajů. Správce osobních údajů je tedy Roman Bělina , tel.: 608 883
607, mail: info@wimaxhorice.cz.Osobní údaje Jméno a příjmení,adresa bydliště jsou zpracovávány na základě tohoto 
smluvního vztahu a na základě zákona č. 127/2005 Sb. za účelem poskytování služeb dle této smlouvy, zejména pak kvůli 
zákonem daných povinností pro tento typ smluvního vztahu a za účelem realizace vzájemné komunikace mezi 
Provozovatelem a Zákazníkem nutné pro plnění této smlouvy. Poskytnutí těchto osobních údajů je zákonným 
požadavkem. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné tento smluvní vztah realizovat. Tyto osobní údaje jméno a 
příjmení, adresa bydliště budou u Správce uloženy po dobu trvání tohoto smluvního vztahu a dalších 5 let počínajících 
koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona o účetnictví č. 
563/1991. Osobní údaje Adresa pro doručování elektronické pošty a telefonní čísla jsou zpracovávány na základě 
oprávněného zájmu provozovatele souvisejícím s účelem poskytování služeb dle této smlouvy, zejména pak kvůli možnosti 
přiměřené vzájemné komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem potřené pro plnění této smlouvy. V případě 
neposkytnutí těchto údajů není možné tento smluvní vztah realizovat. Osobní údaje Adresa pro doručování elektronické 
pošty a telefonní číslo budou u Správce zpracovávány po dobu trvání tohoto smluvního vztahu .Osobní údaje informace o 
datových spojeních zákazníka jsou zpracovávány na základě zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v 
§ 97, odst. 3 a vyhlášky 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů. Zpracovávání 



těchto osobních údajů je zákonným požadavkem. Tyto osobní údaje informace o datových spojeních zákazníka jsou u 
Správce uloženy po dobu 6 měsíců od svého vzniku. Žádné osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům, 
pokud o to Zákazník výslovně nepožádá. Zákazník má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 
2016/679 právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 
zpracování, i právo na přenositelnost údajů. Tyto žádosti lze směrovat na email provozovatele.Nárok na výmaz údajů ze 
strany zákazníka nelze uplatňovat v případech, kdy zákon provozovateli ukládá povinnost údaje shromažďovat.Zákazník 
má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany se zavazují neprodleně se navzájem informovat o veškerých skutečnostech souvisejících s touto 
smlouvou, a to písemně.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá má váhu originálu a každá smluvní strana dostane po 
jednom výtisku.
Obě strany se dohodly, že v případě sporu respektují výrok Rozhodčího soudu Hospodářské komory ČR. 

Smluvní strany prohlašují, že si text důkladně přečetly, s obsahem souhlasí, a že tato smlouva byla 
uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 

podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

Jméno: 

Datum:

Podpis : 

Podpis poskytovatele:
Roman Bělina




