Dohoda o používaní „MyMCN účtu“
1. Základné pojmy
1.1. Operátor: Spoločnosť s ručením obmedzeným "MCN Telecom", ktorá pôsobí v súlade so
zákonmi Slovenkej Republiky, pravidlá poskytovania komunikačných služieb a podmienky
vydávania licencií.
1.2. Účastník: ffyzická osoba, živnostník alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s OPERÁTOROM
Zmluvu o poskytovaní komunikačných služieb.
1.3. Testový používateľ: fyzická osoba, ktorá obdržala prístup k využívaniu služieb Operátora v
testovacom období, konajúc vo vlastnom mene alebo osoba zastupujúca záujmy právnickej osoby,
ktorá ešte s prevádzkovateľom neuzavrela zmluvu o poskytovaní komunikačnej službe.
1.4. Používateľ: osoba, ktorá má prístup k používaniu služieb Operátora na základe uzatvorenej
Zmluvy o poskytovaní komunikačných služieb s Účastníkom.
1.5. Vlastník MyMCN účtu: osoba, stanovaná Účastníkom alebo Testovacím používateľom, ako
vlastník MyMCN účtu. Majiteľ MyMCN účtu ako zástupca Účastníka upravuje služby, upravuje
prístupové práva používateľov k službám MyMCN účtu.
1.6. MyMCN účet: portál so samobsluhou Účastníka, vytvorený a podporovaný Operátorom na
adrese www.lk.mcntele.com, obsahujúca názov Služieb, cien, spôsobov účtovania (pre-platby alebo
post-platby), výšku kreditnéhom limitu, štatistické informácie o objeme prijatých služieb a o
aktuálnom stave účtu na Osobnom účte. Na tejto stránke Opetátora sú umiestnené Účty, Akty a
faktúry, oznámenia, ako aj ďalšie informácie uvedené v súlade s podmienkami Zmluvy.
1.7. Heslo: identifikačný kód pre prístup k MyMCN účtu. (treba zistiť aké sú požiadavky pri
vytvorení hesla)
1.8. Registrácia: identifikácia Účastníka, vyplnením registračného formulára na internetovej
stránke www.mcntelecom.sk, a automatické potvrdenie požadovaných údajov Účastnáka, zaslaním
e-mailu s odkazom. Účastník kliknutím na odkaz nastaví heslo. Po nastavení hesla proces registrácii
v MyMCN účte sa považuje za ukončenú. Skutočnosť registrácii v MyMCN účte znamená úplné a
bezpvýhradné prijatie podmienok tejto Zmluvy zo strany Účastníka.

2. Predmet Zmluvy
2.1. Operátor poskytuje prístup do MyMCN účtu Testovému použévateľovi alebo Účastníkovi na
prevádzkové riadenie komunikačných služieb prostredníctvom samoobslužby a výmenou informácii
medzi Operátorom a Účastníkom.
2.2. Účastník musí poskytnúť o sebe pravdivé, aktuálne a kompletné informácie a musí včas
aktualizovať ich, aby bolo nzabezpečené ich presnosť, relevantnosť, úplnosť a spoľahlivosť.

3. Práva a povinnosti strán

3.1. Operátor komunikačnej služby je povinný:
3.1.1. Poskytnúť Účastníkovi prístup k MyMCN účtu od momenta registrácii.
3.1.2. V prípade dočasného pozastavenia poskytovania Služieb zostáva MyMCN účet počas trvania
Zmluvy o komunikačných službách pre Účastníka k dispozícii.
3.1.3. Nezverejňovať a ani neposielať informácie tretím stranám o Účastníkovi, o Majiteľovi
MyMCN účtu, o Používateľovi a o Testovaciom používateľovi o ich transakciách v MyMCN účte,
s výnimkou prípadov stanovených platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

3.2. Operátor má právo
3.2.1. Odmietnúť Účastnákovi alebo Testovaciemo používateľovi poskytovanie prístupu k
MyMCN účtu v prípade porušenia svojich povinností.
3.2.2. Vykonať zmeny v MyMCN účte v súvislosti so zavedením nových produktov a služieb a
poskytúť prístup k novým službám bez predchádzajúceho upozornenia Účastníka alebo
Testovacieho používateľa.
3.2.3. Operátor má právo vykonávať nevyhnutné preventívne alebo iné práce v určitej dobe na
základe svojho uváženia s predchádzajúcim oznámením Účastníka a Testovacieho používateľa, na
základe čoho MyMCN účet alebo jeho služby môžu byť v určitom čase čiastočne alebo úplne
nedostupné kvôli preventívnej alebi inej práci, alebo z iných technických dôvodov.
3.2.4. Podľa vlastného uváženia kedykoľvek môže upraviť a (alebo) doplniť túto zmluvu bez
predchádzajúceho a (alebo) následného oznámenia Účastníka a Testovacieho používateľa. Zmeny v
zmluve budú zverejnené na tejto stránke. Ďalšie použitie MyMCN účtu po takýchto zmenách
znamená súhlas Účastníka a Testovacieho používateľa s takýmito zmenami a (alebo) dodatkami.

3.3. Účastník je povinný
3.3.1. Zabezpečiť dostup k internetu na vlastné náklady, ako aj chrániť svoje zariadenia pred
neoprávneným používaním, a okamžite reagovať, ak existujú prípady takéhoto použitia.
3.3.2. Niesť zodpovednosť za zachovanie hesla pre prístup k MyMCN účtu a za straty, ktoré môžu
vzniknúť v dôsledku neoprávneného používania hesla.
3.3.3. V prípade straty hesla, pri podozrení, že neoprávnená osoba používa prihlasovacie meno /
heslo, okamžite zmeníť heslo.
3.3.4. Niesť úplnú zodpovednosť za všetky kroky vykonané v MyMCN účte, ktoré sa uskutočnili po
registrácii v MyMCN účte, vrátane všetkých krokov vlastníka MyMCN účtu a všetkých
vytvorených používateľov.

3.4. Účastník má právo
3.4.1. Používať MyMCN účet v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
3.4.2. Obrátiť sa na Operátora v prípade ak má Účastník akékoľvek nároky, želanie súvisiace s
poskytovaním služieb MyMCN účtu.

4. Výhradné práva na Obsah umiestnené v MyMCN účteúčtom
4.1. Všetky onjekty umiestnené v MyMCN účte, vrátane dizajnových prvkov, textu, grafiky,
ilustrácií, video, skriptov, programov, animácií a iných predmetov a ich zbierky (ďalej len Obsah),
sú predmetom výlučných práv Operátora, a sú chránené.
4.2. S výnimkou prípadov stanovených touto dohodou a súčasných právnych predpisov Slovenskej
republiky nesmie byť žiadny obsah kopírovaný (reprodukovaný),opätovne spracovaný, zobrazený v
rámčeku, publikovaný, stiahnutý, prenášaný, predávaný alebo inak použitý úplne alebo čiastočne,
bez povolenia držiteľa práv, s výnimkou prípadov, keď držiteľ práv výslovne vyjadril svoj súhlas s
bezplatným používaním materiálu akékoľvek osobe.

5. Ďalšie podmienky
5.1. V prípade okolností vyššej moci, ktoré priamo alebo nepriamo zakazujú alebo bráni plneniu
svojich záväzkov, je Operátor oslobodený od zodpovednosti za nesplnenie alebo nesprávne plnenie
prevzatých záväzkov.
5.2. Touto dohodou Účastníkovi alebo Testovaciemu používateľu v MyMCN účte je zakázané:
5.2.1. Používať MyMCN účet akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol narušiť základné
fungovanie MyMCN účtu a jeho služieb
5.2.2. Použiť automatizované skripty (programy) na zhromažďovanie informácií a (alebo)
interakcie s MyMCN účtom a jej službami.
5.2.3. Zaregistrovať sa v MyMCN účte v mene spoločnosti alebo osoby, ktorej nie je.
5.2.4. Nahrať také súbory, ktoré obsahujú, alebo môžu obsahovať vírusy a iné škodlivé programy.
5.2.5. Hackovaním sa pokúsiť získať prístup k účtu niekoho iného v rozpore s vôľou osoby, ktorej
patrí.
5.3. Operátor nezodpovedá:
5.3.1. za následky neoprávneného použitia MyMCN účtu tretích osôb a
5.3.2. za riamu alebo nepriamu škodu, ktorú utrpel Účastník v dôsledku chýb, prestávok,prerušeniu
prác, zmien funkcií, defektov, zadržania v práci, ktorá nebola spôsobená zavinením Operátora.
5.4. Všetky podmienky platné pre Účastníka, sô rovnako platné aj na Testovacieho používateľa.
5.5. Operátor má právo pozastaviť používanie služieb MyMCN účtu Účastníkovi bez upozornenia,
v prípade ukončenia zmluvy o poskytovaní komunikačných služieb alebo pri porušení podmienok
Účastníka tejto zmluvy.

6. Opatrenia a ukončenie tejto umluvy
6.1. Platnosť zmluvy nadobúda od momentu registrácie účastníka v MyMCN účte. Podmienky tejto
Zmluvy sú platné dovtedy, kým jedna zo strán neoznámi svoj úmysel ukončiť Zmluvu.

