Číslo Zákazníka (VS):
ID Zamestnanca:
Zákazník:
Titul, Meno, Priezvisko*:
Ulica, číslo*:
Obec/Mesto*:
PSČ*:

Číslo OP*:

Rodné číslo*:

Tel**:

E-mail**:
*povinné údaje

**jeden z údajov e-mail alebo telefón je povinný

Zmluva o vydaní Karty a poskytnutí Platobnej
funkcionality Poštovej karty
(Zmluva o vydávaní elektronických peňazí)
(ďalej len „Zmluva“)
I.

Zmluvné strany
Poskytovateľ Platobnej funkcionality
(Vydavateľ Karty a elektronických peňazí)
SPPS, a. s., Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
IČO: 46552723, IČ DPH: SK2023438681, DIČ: 2023438681
zápis v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vl. č.: 5488/B
e-mail: spps@spps.sk;
zastúpená: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Zákazník: identifikovaný vyššie

II. Predmetom Zmluvy je:
• vydanie Karty,
• poskytnutie Platobnej funkcionality (t. j. vydávanie,

   správa a spätná výmena elektronických peňazí)
  Poštovej karty v súlade s touto Zmluvou, Obchodnými
  podmienkami – Poštová karta (ďalej len „OP“), a Sadzobníkom
  poplatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Všetky údaje týkajúce sa mojej
osoby uvedené v tejto zmluve sú pravdivé, aktuálne a správne. Podrobné
informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v OP a v
Informáciách oˍochrane osobných údajov.

III.

Zmluva o poskytnutí Bonusového programu
(Poštová karta)
(ďalej len „Zmluva“)
I.

Zmluvné strany
Poskytovateľ Bonusového programu a Služieb
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124, IČ DPH: SK 2021879959, DIČ: 2021879959
zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

Zákazník: identifikovaný vyššie

II.  

Predmetom Zmluvy je:

• p oskytnutie služieb SK CLUB, ktorý zahŕňa Bonusový program a
Internetový obchod SK CLUB,

• poskytnutie ďalších Služieb Slovenskej pošty a.s.,
• v yužitie Karty ako identifikátora v sieti Slovenskej pošty, a.s.

Bonusový program sa poskytuje v súlade s touto Zmluvou a Obchodnými
podmienkami – Poštová karta (ďalej len „OP“), ktoré sú dostupné na
www.postova-karta.sk, www.posta.sk a www.spps.sk.
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Ak má Zákazník platnú a účinnú Pôvodnú zmluvu*, táto Zmluva nahrádza
Pôvodnú zmluvu v rozsahu uvedenom v OP. Ak bolo v Pôvodnej zmluve dojednané SIPO poistenie, toto sa považuje za SIPO poistenie dojednané k
Zmluve.
Všetky údaje týkajúce sa mojej osoby uvedené v tejto zmluve sú pravdivé,
aktuálne a správne.

Aktivácia služby Prístup k Platobnej funkcionalite
Poštovej karty zadaním PIN.

V .......................................,

dňa .....................................

V .......................................,

dňa .....................................

...........................................
Podpis Zákazníka

............................................
SPPS, a.s. (v zast. SP, a.s.)

...........................................
Podpis Zákazníka

............................................
Slovenská pošta, a.s.

SPPS, a.s., je členom skupiny Poštovej banky, všetci členovia sú uvedení na webovej stránke www.postovabanka.sk/nase-spolocnosti. Pre členov skupiny
Poštovej banky môže Zákazník udeliť súhlasy na marketingové účely, čím by sa tieto subjekty stali spoločnými prevádzkovateľmi pre marketing (ďalej len
„Prevádzkovatelia“) nasledovne:
Zákazník súhlasí, aby Prevádzkovatelia spracúvali jeho osobné údaje v spoločnom informačnom systéme „Marketing“ za účelom predkladania ponúk produktov a služieb, a to formou priameho marketingového oslovenia alebo marketingového prieskumu a prieskumov spokojnosti prostredníctvom elektronickej alebo
písomnej komunikácie.
ÁNO
NIE
Zákazník súhlasí, aby Prevádzkovatelia spracúvali jeho osobné údaje v spoločnom informačnom systéme „Profilovanie“ za účelom vytvorenia ponuky služieb
a produktov na mieru Zákazníka a skvalitňovania poskytovaných služieb a produktov.
ÁNO
NIE
Zákazník udeľuje súhlas v rozsahu jeho osobných údajov poskytnutých Prevádzkovateľom a to: identifikačných a kontaktných údajov (titul, meno, priezvisko,
dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu a korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, doba platnosti
dokladu totožnosti), sociodemografických údajov (najmä vek, pohlavie, vzdelanie, bydlisko atď.), informácií zachytených v obchodnom rozhovore, pri komunikácii s call centrom a pri realizácii prieskumov, údaje o online činnosti a správaní na webe, údajov o parametroch a stave jeho produktov a služieb, údajov o
jeho obchodnej histórii v rámci vzťahov vrátane verejne dostupných informácii.ˍVyššie uvedený súhlas/súhlasy sú udelené na dobu trvania zmluvného vzťahu
medzi Zákazníkom a niektorým Prevádzkovateľom a na dobu piatich rokov po jeho ukončení, ak netrvá zmluvný vzťah s iným Prevádzkovateľom. Súhlas je
dobrovoľný a nie je podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy, môže byť kedykoľvek slobodne odvolaný na základe písomnej žiadosti doručenej ktorémukoľvek Prevádzkovateľovi alebo prostredníctvom pobočky ktoréhokoľvek Prevádzkovateľa. Zákazník vyhlasuje, že mu boli poskytnuté Informácie o ochrane
osobných údajov, ktoré obsahujú viac informácií o spracovaní jeho osobných údajov a o jeho právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Prístupné
sú aj na Obchodných miestach a www.spps.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.
V .........................................,

dňa ..........................................

*Zmluva o poskytnutí Bonusového programu a Platobnej funkcionality (Poštová karta)
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................................................

.................................................
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