
Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail: IČO: DIČ:

IČ DPH:

Obdobie vysielania reklamy (od - do):

o 1-krát o 3-krát

o 2-krát o e-mail

Vysielanie na poštách: o všetky pošty

o vybrané pošty (v prílohe) o DVD

o balík REGIÓN o USB

Región

Bratislava o

Západ o

Stred o

Východ o

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Počet mesiacov využívania ePoPS:

Opakovanie reklamy v bloku: Cena bez DPH:

Pobočky pôšt: DPH:

Dátum začatia vysielania reklamy: Cena celkom:

Spôsob odovzdania grafických podkladov:

IČO: 36631124, IČ DPH: SK 2021879959, DIČ: 2021879959 

bankové spojenie: PB, a. s. Bratislava, č. ú.: 3001130011/6500

IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011, BIC: POBNSKBA

zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta 9

975 99  Banská Bystrica 1

Špecifikácia objednávky

Počet mesiacov využívania ePoPS:

Opakovanie reklamy v bloku:

(ulica/obec, číslo)

PSČ Pošta:

(ulica/obec, číslo)

Peňažný ústav:

IBAN:

PSČ Pošta:

OBJEDNÁVKA - ePoPS

Objednávateľ

Názov:

Adresa:

Adresa:

Fakturačné údaje

Potvrdzujeme:

Celková sadzba:

Dátum potvrdenia objednávky Slovenská pošta, a. s.

                                                                                          

Spôsob odovzdania grafických podkladov:

o balík MINI 
(vybraných 11 pobočiek v rámci regiónu v prílohe)

Objednávateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas Slovenskej pošte, a. s., na spracúvanie osobných údajov uvedených v tejto objednávke na 

marketingové účely. Súhlas je daný na dobu neurčitú a objednávateľ ho môže kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov 

upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY - ePoPS

Objednávateľ podpisom tejto objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami - ePoPS, ktorými sa spravujú právne vzťahy medzi objednávateľom a 

Slovenskou poštou, a.s., pri objednávaní umiestnenia reklamy na miestach ePoPS; všetkým ustanoveniam Obchodných podmienok porozumel a zaväzuje sa ich po vystavení tejto 

objednávky rešpektovať.

Podpis objednávateľa a pečiatkaDátum vystavenia objednávky


