
Žiadosť o pridelenie verejnej NAT IP adresy
k miestu pripojenia do siete internet
pre program ANTIK STANDARD, ANTIK PLUS, ANTIK WIRELESS
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 Adresa prípojky 

Ulica Č íslo súpisné / 
orientačné /

PSČ Mesto / 
obec

 Zákazník 

Titul pred 
menom

Meno

Priezvisko Titul za 
menom

Ulica / trvalý 
pobyt; sídlo

Č íslo súpisné / 
orientačné /

PSČ Mesto / 
obec

* Dátum 
narodenia

* Doklad 
totožnosti

* OP / 
ID 

* Pas 

Telefón Fax Mobil

E-mail

* Nevypisuje podnikateľský subjekt 

Názov firmy IČO

  Korešpondenčná adresa, ak je iná ako adresa trvalého bydliska alebo sídla / miesta podnikania 

Ulica Č íslo súpisné / 
orientačné /

PSČ Mesto / 
obec

Dôvod 
požiadania 

o verejnú 
NAT IP 
adresu

 Informácia 

Svojim podpisom potvrdzujem, že: 
1) si uvedomujem riziko spojené s využívaním verejnej IP adresy formou NAT 1:1 (vírusy, útoky zo siete internet, dostupnosť údajov o vlastníkovi verejnej IP adresy ostatným užívateľom

 vo svete, ...), 
2) budú na mojej strane vykonané opatrenia na ochranu koncového zariadenia, 
3) v prípade obmedzovania ostatných zákazníkov na sieti, či poškodzovaním kapacitných či bezpečnostných parametrov siete, mi bude bezodkladne zrušené poskytovanie verejnej IP adresy formou 

NAT 1:1 (ďalej len verejná IP adresa), 
4) ohlásim osobne alebo písomne na adrese spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. všetky zmeny v kontaktných údajoch najneskôr do 3 pracovných dní od ich zmeny, 
5) nebudem využívať službu verejnej IP adresy na komerčné účely a tiež účel web, mail a DNS servera v sieti spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. 
6) som si vedomý, že: 

a) bude spoplatnený každý výjazd servisného technika až do identifikácie koncového zariadenia, ktoré spôsobuje narúšanie bezpečnosti a plynulosti prevádzky siete spoločnosti ANTIK 
Telecom s.r.o., 

b) vedome aj nevedome spôsobené ťažkosti mojím koncovým zariadením v sieti poskytovateľa, vyžadujúce si výjazd a zásah servisného technika, budú riešené spoplatnením výjazdov 
a technických zásahov podľa cenníka spoločnosti, 

c) verejná IP adresa je poskytnutá bezplatne a tak jej prípadná nefunkčnosť nie je dôvodom na zníženie poplatku za využívanie služby pripojenia do siete internet, 
d) údaje poskytnuté v tejto žiadosti (meno, priezvisko, ulica, PSČ , mesto/obec, telefónne číslo, fax, mobil) budú zapísané k verejnej IP adrese v systéme 1RIPE, 
e) pridelenie verejnej IP adresy sa vzťahuje na zmluvu s poskytovateľom pripojenia do siete internet, 

7) dávam súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., k spracovaniu mojich osobných údajov pre účely zmluvy a poskytnutia
      potrebných a nevyhnutných údajov pre registráciu v systéme RIPE po dobu vysporiadania všetkých záväzkov medzi poskytovateľom a zákazníkom, 

č

8) mám vysporiadané všetky finančné záväzky voči spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. 

Spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. zákazníkovi pridelí verejnú IP adresu na dobu minimálne 1 kalendárneho mesiaca. Požiadavku na zrušenie pridelenej verejnej IP adresy či zmenu kontaktných 
údajov zaslanú elektronickou formou akceptujeme za predpokladu zaslaných identifikačných údajov zo zmluvy k prípojnému miestu do siete internet (meno a priezvisko, prípadne obchodné meno; 
číslo zmluvy; variabilný symbol; dátum narodenia; pri podnikateľskom subjekte aj IČO a DIČ  spoločnosti; vlastnoručný podpis majiteľa zmluvy). 

Informácia o pridelení verejnej NAT IP adresy bude zákazníkovi oznámená na uvedený kontaktný e-mail do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti. V prípade nedoručiteľnosti informácie na uvedený 
e-mail, bude informácia poskytnutá telefonicky. Pridelená verejná IP adresa bude po ukončení zmluvy o pripojení do siete internet nedostupná a poskytnuté údaje zo systému RIPE v najkratšom 
možnom termíne odstránené. 
____________________________________ 
1 RIPE – Réseaux IP Européens – je spoločné fórum, otvorené pre všetkých záujemcov v oblasti IP sietí. Cieľom RIPE je zabezpečovať administratívnu a technickú koordináciu potrebnú k prevádzke 
internetu v regióne RIPE.
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