OBJEDNÁVKA
Inzercie* - Poďakovania* – Spomienky* - Jubileá*
Objednávateľ: ...................................................................................................................................
Adresa objednávateľa: ......................................................................................................................
R. č.: ............................................IČO: ...................................telef. ...............................................
Týmto záväzne objednávam uverejnenie inzercie v mesačníku ZVESTI Kysucké Nové Mesto podľa
nasledujúcich podmienok:

Plošná inzercia:
Rozsah inzerátu Cena inzerátu pre občanov:
1 strana
½
¼
1/8

60.00 €
35.00 €
20.00 €
13.00 €

Cena pre podnik., organizácie, polit. str.
80.00 €
45.00 €
30.00 €
18.00 €

Pri plošnej inzercii zakrúžkovať rozsah inzerátu

Počet uverejnení: ................ (zľava vo výške 15% pri využití plošnej reklamy vo Zvestiach KNM
a reklamného baneru s max. šírkou 150 pixels s podmienkou, že obe reklamy budú mať rovnaký obsah
a budú podané v rovnakom čase, zľava 10% pri druhom a ďalšom uverejnení tej istej riadkovej, prípadne
plošnej inzercie v periodiku Zvesti KNM v číslach za sebou)

Celkom dojednaná cena inzercie: ................................ (Ceny sú uvedené bez DPH)

Riadková inzercia (cena pre podnikateľov 0,70 € a pre občanov 0,30 € - za riadok)
Text inzerátu:
Riadková inzercia sa vpisuje do každého okienka, medzi slovami okienko voľné
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Zverejnenie fotografie v spoločenskej rubrike: *
(cena za zverejnenie je za 1 fotografiu 1,95 €)

áno

nie

Rámček okolo inzerátu:*
(zvýšenie ceny inzerátu o 50%)

áno

nie

Celková dojednaná cena inzercie: .....................................(Ceny sú uvedené bez DPH)
Cenník za inzerciu vo Zvestiach Kysuckého Nového Mesta bol schválený na mestskom
zastupiteľstve dňa 13.12. 2012 č. uznesenia 220/2012.
Od platenie poplatku podľa schváleného citovaného uznesenia MZ sú oslobodené smútočné
oznámenia vrátane fotografii uverejnené po prvý raz /poďakovania/.
Výročné spomienky, gratulácie, oznámenia a poďakovania v spoločenskej rubrike sa spoplatňujú
podľa cenníka.
Ja dolepodpísaný/á objednávateľ/ka v súlade s ustanovením § 5, písm. a), § 13, ods. 1, písm. a)
a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení vyhlasujem, že
slobodne a bez nátlaku súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom
Mesto Kysucké Nové Mesto v rozsahu údajov uvedených v tejto objednávke.
Poučenie:
Podľa § 14, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj
súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.
Vyhlásenie objednávateľa/ky:
Vyhlasujem, že som oprávnený zastupovať pri tejto objednávke všetkých zainteresovaných
členov rodiny (týka sa Poďakovania*, Spomienky* alebo Jubilea*)
V Kysuckom Novom Meste dňa ............................

Podpis objednávateľa/ky ...........................................
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. sú
zverejnené na webstránke mesta.“

* nehodiace prečiarknuť

