Dohoda o podmienkach prístupu organizácie do HVPS
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
Palisády 46, 810 00 Bratislava
IČO: 179 213, DIČ: 202 106 26 26,
zastúpená:
Milošom Klátikom, generálnym biskupom, a
Pavlom Delingom, generálnym dozorcom,
(ďalej len ECAV)
a
Názov organizácie: ...................................................................................................
Adresa:
IČO: ................................................. DIČ: ..............................................................
zastúpená:
.................................................................................................................................
meno, priezvisko, funkcia

.................................................................................................................................
meno, priezvisko, funkcia

(ďalej len organizácia)
uzatvárajú túto dohodu o podmienkach prístupu do HVPS
1. Organizácia vyhlasuje, že je oboznámená s podmienkami Zmluvy
o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby uzavretej medzi ECAV
a Orange, a. s., a jej dodatkov a zaväzuje sa ich dodržiavať.
2. Organizácia akceptuje Interné pravidlá pre vstup do Hlasovej virtuálnej
privátnej siete ECAV, ktoré upresňujú postup pri zaraďovaní a vyraďovaní
užívateľov do a zo siete HVPS.
3. ECAV umožní zamestnancom alebo funkcionárom organizácie prístup do
siete Hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), a to za obdobných
podmienok, za akých prístup do tejto siete majú duchovní a zamestnanci
ECAV.
4. Organizácia a ECAV sa dohodli rámcovo na poskytnutí
užívateľov.

čísiel HVPS pre

5. Organizácia sa zaväzuje, že žiadosti o prístup do HVPS bude predkladať
postupom stanoveným Internými pravidlami pre vstup do HVPS a že
predpísanú žiadosť o prístup do HVPS typ „PO“ odsúhlasí len tomu svojmu
zamestnancovi alebo funkcionárovi, ktorý je v pracovnom alebo inom
obdobnom pomere s organizáciou.
6. Individuálne žiadosti s uvedením mena a funkcie konkrétneho užívateľa HVPS
je za organizáciu oprávnený podpisovať

. ...

7. Organizácia sa zaväzuje, že ak prestanú platiť podmienky za ktorých bol
budúcemu užívateľovi HVPS umožnený prístup do siete, oznámi túto
skutočnosť ECAV. Organizácia akceptuje, že zo strany ECAV bude
užívateľovi prístup do HVPS zamedzený.
8. Všetky náklady vyfakturované poskytovateľom HVPS Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku bude znášať organizácia a organizácia je povinná na základe
výzvy zaslanej z GBÚ tieto náklady najneskôr do 14 dní uhradiť.
9. ECAV bude súčasne s výzvou na úhradu zasielať organizácii kópie výpisov
z volaní všetkých užívateľov organizácie.
10. V prípade, že napriek opakovanej výzve organizácia náklady neuhradí, je
ECAV oprávnená zamedziť prístup všetkým užívateľom HVPS organizácie.
11. ECAV sa zaväzuje, že za správu agendy spojenej s HVPS nebude organizácii
účtovať žiadne poplatky.
12. ECAV sa zaväzuje vhodnou formou zverejniť telefónne kontakty užívateľov
HVPS.
V Bratislave

.....................................................
za ECAV na Slovensku

...................................................
za organizáciu

