
Dohoda o převodu Účastnických
smluv (pro RS)

Zákaznické centrum - Business
800 73 73 33,__
www.t-mobile.cz

Původní Nová 
Rámcová smlouva 179243 
Zákaznická smlouva

Operátor T-Mobile Czech Repubiic a s.
Tomíčkova 2144/1,148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681
Zapsaný do OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 3787

Účastník Obchodní firma
Jméno, příjmení, titul11 
IČ
Datum narození

Zastoupený 
Jméno, příjmení 
Datum narození 
Doklady číslo - platí 
E-mailI 2)

Zájemce Údaje o fyzické osobě, fyzické osobě - podnikateli nebo o právnické 
osobě

Obchodní firma Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a s.

Ulice Žižkova 832
Město Havlíčkův Brod
PSČ 580 01
IČ 48173002
DIČ CZ48173002
Povinný subjekt pro registr smluv*41 Ano[SI NeQ

Zástupce
Jméno, příjmení, titul 
Datum narození 
Doklad - číslo - platnost

Smluvní Předmětem této Dohody je převod práv a povinností vyplývajících z Účastnických smluv specifikovaných 
ujednání v Příloze č. 1 této Dohody (dále jen „převod") mezi stranami této dohody. Zájemce vstupuje podpisem této 

Dohody s účinností od data uskutečnění převodu v systémech Operátora namísto Účastníka do všech práv a 
povinností Účastníka vyplývajících z Účastnických smluv specifikovaných v Příloze č. 1 této Dohody a práv a 
povinností plynoucích pro Účastníka z Rámcové smlouvy specifikované výše. Převod bude proveden nejpozději 
do 10 kalendářních dnů od podpisu této Dohody. O uskutečnění převodu bude Operátor Účastníka i Zájemce 
informovat. Operátor je oprávněn Účastníkovi při technickém provádění převodu přerušit poskytování Služeb na 
dobu nezbytně nutnou.

Zájemce výslovně prohlašuje, že předmětné Účastnické smlouvy a práva a povinnosti plynoucí pro Účastníka z 
Rámcové smlouvy včetně všech podmínek jsou mu známy a je si vědom a souhlasí se všemi podmínkami a 
závazky z Účastnických smluv a Rámcové smlouvy plynoucích, včetně sjednaných smluvních pokut. Operátor 
upozorňuje Zájemce, že v některých Dokumentech, které tvoří Účastnickou smlouvu, jsou ustanovení, která by
mohla bvt považována za překvapivá. Tato ustanovení jsou v Dokumentech vždy zvýrazněna (zejména
podtrženími. Zájemce prohlašuje, že se s těmito ustanoveními podrobně seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

Údaje o fyzické osobě, zodpovědné osobě nebo statutárním orgánu 
právnické osoby

Jméno, příjmení, tit 
Ulice 
Město 
PSČ 
E-mail31
Datum narození 
Doklad - číslo - plat

Ulice:
Město:
PSČ:

http://www.t-mobile.cz


Zájemce je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty a finanční vypořádání řádně a včas ve lhůtě 
splatnosti uvedené na Vyúčtování.

Zájemce s Operátorem se dohodli, že splatnost pro Vyúčtování sjednaná v této Smlouvě platí i pro Vyúčtování 
Služeb poskytnutých Zájemci dle ostatních Účastnických smluv, jsou-li tyto Služby účtovány Zájemci v jednom 
Vyúčtování společně se Službami poskytnutými na základě této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud Rámcová smlouva neumožňuje užívání aktuálně nastaveného tarifu 
(varianty tarifu),
Operátor je oprávněn tarif (variantu tarifu) pro tuto Účastnickou smlouvu změnit dle podmínek sjednaných 
v Rámcové smlouvě, a to vždy na nejvíce podobný tarif (variantu tarifu).

Níže vyjádřené souhlasy platí pro všechny převáděné účastnické smlouvy.

□5) Zájemce souhlasí se zveřejněním Údajů v telefonních seznamech a informačních službách podnikatelů, 
kteří tyto služby poskytují.

□5) Zájemce žádá, aby u údajů v telefonním seznamu bylo uvedeno, že si nepřeje být kontaktován za účelem 
marketingu.

□5) Zájemce je „politicky exponovanou osobou" ve smyslu §4, odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.

V případě, že převáděná Účastnická smlouva s telefonním číslem, byla zařazena do T-Mobile Podnikové sítě, 
berou původní Účastník a Zájemce na vědomí, že ke dni převodu byly na SIM kartě k dotčenému telefonnímu 
číslu služby Podnikové sítě deaktivovány, tj. toto číslo bylo z Podnikové sítě vyřazeno.

Souhlas se
zpracováním
osobních
údajů/přímý
marketing

Přímý marketing (oprávněny záiemí
T-Mobile je oprávněn

• V případě účastníka, který je fyzickou osobou, na základě oprávněného zájmu, zpracovávat Údaje, 
s výjimkou metadat elektronických komunikací pro účely přímého marketingu, tj. zasílání 
marketingových sdělení o produktech a službách T-Mobile elektronickou poštou,

• V případě účastníka, který je právnickou osobou, zasílat obchodní sdělení svým zákazníkům a každý 
zákazník má právo vznést proti tomuto námitku,

a to prostřednictvím následujících kanálů:

Zasílání
obchodních
sdělení

□ SMS/MMS/smart message 
IEI E-MAIL
□ HLASOVÉ VOLÁNÍ

Souhlas se zpracováním osobních údajů - zájemce fyzické osoby
[x] Souhlasím s tím, aby T-Mobile zpracovával mé osobní údaje, tj. údaje poskytnuté při uzavření smlouvy nebo 
v průběhu jejího trvání, údaje o využívaných službách a údaje vznikající v souvislosti s poskytovanými službami, 
provozní a lokalizační údaje (metadata elektronických komunikací) a údaje o interakci s T-Mobile (dále jen 
„Údaje"), a to pro marketingové a obchodní účely, kterými se rozumí příprava a cílení nabídek (včetně 
profilování) a zasílání marketingových sdělení T-Mobile elektronickými prostředky, včetně volání a účastí na 
průzkumech trhu, vypracování anonymizovaných a/nebo agregovaných sociodemografických a sociolokačních
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analýz.
□ Souhlasím se zasíláním marketingových sdělení o produktech a službách třetích stran ze strany T-Mobile 
elektronickými prostředky a se zpracováním Údajů uvedených výše pro tento účel.
Souhlas se zasíláním marketingových nabídek od třetích stran společností T-Mobile - zájemce
právnická osoba
□s' Zájemce uděluje souhlas se zasíláním marketingových sdělení o produktech a službách třetích stran ze 
strany T-Mobile elektronickými prostředky.

Poučení: Můžete kdykoli požádat o ukončení zpracování Údajů pro výše uvedené účely (vyslovit námitku 
proti zpracování na základě oprávněného zájmu nebo odvolat souhlas). Této žádosti T-Mobile bez 
zbytečného odkladu vyhoví. Více informací o zpracování Vašich údajů a Vašich právech naleznete 
v Zásadách zpracování osobních údajů na www.t-mobile.cz v sekci Ochrana soukromí. Svá oprávnění 
můžete vykonávat a udělené souhlasy jednoduše měnit v Můj T-Mobile.

U zájemce právnické osoby může souhlas se zpracováním osobních údajů, provozních a lokalizačních údajů 
(metadata elektronických komunikací) může udělit pouze fyzická osoba (uživatel služeb) a takové souhlasy 
nejsou součástí této smlouvy. Zájemce může kdykoliv odvolat svůj souhlas/vznést námitku, čemuž T-Mobile 
bez zbytečného odkladu vyhoví. Oprávnění/souhlasy může Zájemce i uživatel služeb kdykoliv měnit v Můj T- 
Mobile nebo na Zákaznickém centru.

Více informací o zpracování Vašich údajů a Vašich právech naleznete v Zásadách zpracování osobních 
údajů na www.t-mobile.cz v sekci Ochrana soukromí.

Závěrečná Zájemce a Operátor se dohodli, že informace o uzavření a změnách Účastnické smlouvy bude Operátor 
ujednání Zájemci zasílat do schránky T-Box umístěné na zákaznickém účtu Zájemce na portálu Můj T-Mobile (dále jen

"schránka T-Box“).

Pokud tato Účastnická smlouva podléhá povinnosti uveřejnit ji v registru smluv, tak v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany v rámci takového uveřejnění začerní veškeré osobní údaje a 
obchodní tajemství v této Účastnické smlouvě obsažené.

Zájemce prohlašuje, že měl možnost se zeptat Operátora na vše, co mu v této Smlouvě vč. Dokumentů nebylo 
jasné či srozumitelné, že jeho otázky byly Operátorem zodpovězeny a po doplňujícím vysvětlení jsou mu již 
všechna ustanovení zřejmá a srozumitelná.

Podpisy Dne 7.5.2019

1) Vyplňte údaje o fyzické osobě, fyzické osobě - 
podnikateli, zodpovědné osobě nebo statutárním 
orgánu právnické osoby.

2) Slouží také pro zaslání potvrzení o provedení 
převodu. Pokud jej nevyplníte, informace vám nebude 
odeslána.

3) Neplatí, pokud se převádí pouze Pevný internet.

4) Označte „Ano" v případě, že podmiňuje-li zákon č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabytí 
účinnosti Účastnické smlouvy jejím uveřejněním v registru 
smluv. V opačném případě označte „Ne".

5) Platí v případě, že je kolonka označena křížkem.
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$

Telefonní číslo

DSL číslo/ DSL klíč (TV číslo/TV PUK)1)

Tarif 2)

Fakturační skupina 3>

Podrobnosti k fakturační skupině 4)

Typ Vyúčtování služeb 5)

Číslo bank. účtu

Způsob úhrady 6)

Heslo pro blokování7* (čtyřmístnéčíslo)

Sdělit heslo pro blokování koncovému uživateli8) 

Přístup do Můj T-Mobile/eShopu 9)

Roamingový tarif10)

EU regulace 11)

Hlasové roam. zvýhodnění12)

Datové roam. zvýhodnění13)

Data roaming limit14)

GPRS/EDGE/3G 15)

Datové tarifní zvýhodnění16)

Navýšení datového limitu koncovým uživatelem 17> 

Podrobný výpis služeb 18>

Blokovat mez. hovory

Typ BlackBerry19)

BlackBerry Roaming 20)

Multimediální zprávy (MMS)21)

Souhlas s Audiotex a Prémium SMS 221 

Souhlas s DMS a SMS platbou 

Souhlas s m-platbou 

Downloads 23)

Termín převodu SIM karty 24)

SMS potvrzení o převodu 25>

Typ záznamové služby 28)

Zařadit číslo do Podnikové sítě27>

Poznámka (uveďte další požadavky)28)
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