itself s.r.o.
Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno - Židenice

Příloha č.1 k Objednávce služeb Selfnet

Specifikace pro telefonní seznam
Účastník:
Identifikační číslo zákazníka*

Číslo smlouvy

Počet příloh

Obchodní firma / Jméno a příjmení, titul
účastníka: *
Číslo
popisné/orient.: *

Ulice: *
PSČ: *

Obec: *

Kraj: *

Způsob uveřejnění *

podle § 95 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvis.
zákonů (ZoEK):
Neuveřejnit žádné údaje v telefonním seznamu (zdarma!)
Souhlasím s používáním dat pro účely přímého marketingu

1. Název účastníka pro uveřejnění v telefonním seznamu (pokud se liší od názvu / příjmení
účastníka): *
Uveřejněný název účastníka. Rozsah: max. 100 znaků název / příjmení, max. 100 znaků jméno, max. 10 znaků titul

Adresa lokality účastníka (pokud se liší od adresy účastníka):
Číslo
popisné/orient.: *

Ulice: *
PSČ: *

Obec: *

2. Typ uveřejnění: *

Telefonní stanice bytová

Kraj: *

Telefonní stanice organizace

3. Čísla k uveřejnění:*

Uveřejnění E-mail adresy (text):

Všechny výše uvedené údaje budou zveřejněny zdarma.
4. Placené služby:
Veškeré placené služby včetně jejich cen mohou být dojednávány výhradně mezi účastníkem a vydavatelem telefonního
seznamu, tj. firmou Mediatel, spol. s r.o. – telefon 800 12 12 12. Údaje, u nichž nebude žádáno o změnu, budou
automaticky převedeny do dalšího vydáni tf.seznamu.
Jedná se např. o informaci, že jde o číslo pro fax, text u jednotlivých čísel, zveřejnění jiných osob než účastníka, dále
zveřejnění www adresy, dalších poboček z provolby, barevných linek, opakování zveřejnění čísel (čísla) v části bytové i
organizační nebo jiných regionech, event. další úpravy ve zveřejnění.

Účastník uděluje souhlas s uveřejněním výše uvedených osobních údajů dle § 41 odst. 5 a § 95 odst. 1 písm. b)
ZoEK.
Neuvedení v telefonním seznamu účastníků, ověřování, opravení a odstranění osobních údajů ze seznamu a
uvedení údaje, že si účastník nebo uživatel nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, je bezplatné.
Potvrzuji svým podpisem správnost údajů a souhlasím s jejich uveřejněním v telefonním seznamu.
V

dne
.……………................……………………………
podpis účastníka

* takto označené položky musí být povinně vyplněny

