Podmínky užívání aplikace Geetoo Space
1. Úvodní ustanovení
1.1. Poskytovatel – G2 server CZ s.r.o., IČ: 26846993,
DIČ: CZ26846993, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn.
C, vložka 145434, se sídlem Klecandova 2380/1, 149 00 Praha 4 Chodov.
1.2. Uživatel – fyzická či právnická osoba registrovaná do Aplikace.
1.3. Aplikace – aplikace Geetoo Space je spravována Poskytovatelem,
který k Aplikaci vlastní veškerá autorská majetková práva.
Aplikace představuje informační systém, který slouží k nabízení,
prodeji a administraci služeb poskytovaných Provozovatelem.
1.4. Podmínky – Podmínky (dále také jako „VOP“) obsahují podrobná
práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele (dále společně jako
„Strany“, každý samostatně také jako „Strana“), kterými se řídí
přístup k Aplikaci. Podmínky dále představují rámcovou smlouvu
o poskytování služeb (dále také jako „Smlouva“). Podmínky
podléhají právu České republiky, zejména zákonu č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „OZ“). Není-li výslovně uvedeno, že se
konkrétní ustanovení těchto Podmínek vztahuje pouze na
konkrétní Produkt dle Nabídky, vztahuje se na celý závazkový
smluvní vztah.
1.5. Smlouva – rámcová smlouva o poskytování služeb, která byla
uzavřena přijetím nabídky ve smyslu ustanovení § 1726 a 1732
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Uživatel souhlasí s použitím
komunikačních prostředků na dálku při uzavření této Smlouvy a
dalších dílčích smluv. Náklady vzniklé při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy hradí
Uživatel. Smlouva se řídí těmito Všeobecnými obchodními
podmínkami, níže uvedenými přílohami a dílčími smlouvami o
poskytování jednotlivých služeb. Předmětem této Smlouvy je
rámcový závazek Poskytovatele na základě dílčích smluv řádně
poskytovat Produkty a další služby dle Nabídky za podmínek
stanovených touto Smlouvou. Předmětem této Smlouvy je
související závazek Uživatele Produkty a další služby poskytnuté
na základě dílčích smluv užívat za podmínek stanovených touto
Smlouvou a příslušnými přílohami, vč. závazku za poskytované
služby řádně a včas platit sjednanou cenu.
1.6. Cloud – služba Poskytovatele (dále ve vztahu ke konkrétním
službám jen jako „Produkt“).
1.7. Peněženka – soubor dílčích fakturačních údajů a přidělených
finančních prostředků pro platbu Produktů, které tvoří jeden
fakturační celek.
1.8. Platnost – právní stav, kdy je Smlouvou předpokládaná
jednostranná změna Smlouvy doručena předpokládaným
způsobem druhé straně.
1.9. Účinnost – právní stav, kdy je platná jednostranná změna
Smlouvy způsobilá vyvolávat právní následky.
2. Ostatní dokumenty
2.1. Vzájemná práva a povinnosti týkající se konkrétního Produktů
Poskytovatele se řídí ostatními dokumenty, které jako přílohy
tvoří nedílnou a nedělitelnou součást této Smlouvy. Veškeré tyto
dokumenty jsou dostupné prostřednictvím Aplikace. V případě
vzájemného rozporu mezi jednotlivými přílohami bude obsah
těchto dokumentů vykládán jako modifikace VOP.
2.2. Poskytovatel je oprávněn obsah ostatních dokumentů
jednostranně měnit v případě změny licenčních podmínek
dodavatelů software třetích stran, v případech technologického
vývoje Produktu nebo při změně produktové politiky
Poskytovatele.
2.3. Jednostranná změna Smlouvy je platná a účinná oznámením
Uživateli prostřednictvím notifikačního centra či e-mailu.
2.4. Podrobné podmínky týkající se možnosti jednostranné změny
Smlouvy a následného ukončení Smlouvy Uživatelem bez
výpovědní doby jsou obsaženy v čl. 11.3 těchto VOP.

2.5. Product Description
2.5.1. Konkrétní služby nabízené v Aplikaci se řídí příslušnými
obchodně-technickými informacemi o daném Produktu (dále
také jako „Product Description“ nebo „PD“).
2.5.2. PD reflektuje specifika jednotlivých služeb a může pro Strany
stanovovat práva a povinnosti odlišná od těchto Podmínek.
2.5.3. PD poskytuje informace a doporučení Poskytovatele, které
slouží k maximálnímu možnému využití Produktu.
2.5.4. PD určuje technické pojmy ve smyslu § 558 odst. 1 OZ týkající
se konkrétního Produktu.
2.5.5. PD popisuje jednotlivé úrovně SLA, výluky z SLA a speciální
právní ujednání týkající se konkrétního Produktu.
2.5.6. PD poskytuje informace a doporučení Poskytovatele, které
slouží k maximálnímu možnému využití Produktu a prevenci
jeho nesprávného užívání, které může vést k narušení jeho
funkčnosti nezaviněné Poskytovatelem. Upozorňuje tedy na
nebezpečí, která mohou nesprávným využíváním Produktu
Uživatelem nastat
2.6. Nabídka
2.6.1. Nabídka spolu s PD představuje základní informace ve smyslu
§ 1731 OZ týkající se smluvního vztahu, do kterého má
Poskytovatel zájem s Uživatelem, vůči kterému Nabídku činí, za
podmínek předem určených těmito Podmínkami vstoupit.
2.6.2. Nabídka je platná po dobu, kdy je dostupná formou
elektronického formuláře. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceny
zobrazené prostřednictvím Aplikace měnit.
2.6.3. Nabídka se stává přílohou Smlouvy jejím přijetím a závazně
stanovuje zejména:
a)
konkrétní Produkt;
b)
vstupní konfiguraci Produktu/změnu Produktu;
c)
určení úrovně technické podpory (úroveň SLA), je-li na
základě PD součásti Produktu;
d)
cenu vč. DPH a rozsah nabízených služeb/období
rezervace Produktu.
2.6.4. Nabídka je přijata příslušným tlačítkem formou elektronického
formuláře.
2.6.5. Přijetí Nabídky představuje objednávku konkrétních Produktů
a uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1726 OZ a 1732
odst. 1 OZ. V případě, že je již smlouva uzavřena a přijetí
Nabídky představuje změnu v původní konfiguraci, považuje se
přijetí této Nabídky za pouhou změnu rozsahu poskytovaných
služeb.
2.6.6. Přijetí Nabídky s výhradou, dodatkem nebo odchylkou předem
v ní neuvedenou se vylučuje ve smyslu ustanovení
§ 1740 odst. 3 OZ.
2.6.7. Poskytovatel tímto předem vylučuje, aby se na uzavíranou
Smlouvu vztahovaly jiné obchodní podmínky než tyto VOP
a předpokládané přílohy Poskytovatele v účinném znění ve
smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 OZ, není-li písemně mezi
Stranami ujednáno jinak.
2.7. Změna konfigurace Produktu
2.7.1. V případě, že dochází k navýšení prostředků (blíže
definovaných v PD) obsažených v konfiguraci Produktu a jejich
cena se liší od původních prostředků, představuje takové
navýšení přijetí nové Nabídky. Tato nová Nabídka tedy
představuje rozdíl prostředků oproti původní konfiguraci a
stává se tak spolu s původní Nabídkou přílohou Smlouvy.
2.7.2. Není-li v Nabídce ujednáno jinak (možnost rezervace), nemůže
Poskytovatel garantovat, že jednotková cena za takto navýšené
prostředky bude stejná, jako v původní konfiguraci Produktu.
2.7.3. V případě, že dochází k ponížení prostředků obsažených
v konfiguraci Produktu, představuje takové ponížení
prostředků zápornou Nabídku. Prostředky nelze ponížit
v případě, kdy je Produkt stále v období rezervace.
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2.7.4. Pro případ, kdy dojde k ponížení prostředků, které již byly dříve
navýšeny podle čl. 2.7.1 těchto VOP, dojde nejdříve k ponížení
prostředků z nejnovějšího navýšení.
2.8. Předávací protokol
2.7.1. Předávací protokol je dokument vydaný Poskytovatelem, který
stvrzuje předání či zahájení poskytování Produktu, změnu jeho
konfigurace a v případě ukončení Smlouvy i jeho případné
zrušení. Předávací protokol je vystavován s přihlédnutím
2.7.2. Předávací protokol může určit, že se Produkt nachází
v produkčním režimu, či v testovacím nebo demo režimu.
2.7.3. Vystavením Protokolu je zahájeno účtování poplatků za
Produkt. Vystavením Protokolu o změně služby je zahájeno
účtování poplatků za Produkt ve změněné výši. Dnem vystavení
Protokolu o zrušení je ukončeno účtování poplatků za Produkt.
2.7.4. Předávací protokol má v případě zahájení poskytování
Produktu podobu notifikace, případně podobu záznamu
v Aplikaci.
3.
Přístup do Aplikace
3.6. Aplikace je přístupná pouze pro registrované Uživatele, tedy
vážné zájemce o objednávku služeb Poskytovatele.
Předpokladem přístupu k Aplikaci je úplný a bezvýhradný souhlas
Uživatele. Uživatelem mohou být:
2.1.1. fyzické osoby;
2.1.2. fyzické osoby podnikající;
2.1.3. právnické osoby prostřednictvím fyzické osoby (dále jen
„Uživatel“).
3.7. Registrací Uživatele do Aplikace dojde k vytvoření prostředí pro
nákup a administraci služeb Poskytovatele (dále jen „Účet“).
Dokončení registrace a první přístup k Účtu v Aplikaci může
podléhat schválení ze strany Poskytovatele.
3.8. Přístup k Aplikaci je bezplatný. Aplikace obsahuje základní
informace ve smyslu § 1731 OZ týkající se dílčích smluvních
vztahů, do kterých má Uživatel úmysl s Poskytovatelem za daných
podmínek vstoupit.
3.9. Pro základní přístup do Aplikace vyžaduje Poskytovatel tyto
osobní údaje subjektů, které lze po registraci uživatelským
zásahem změnit:
2.4.1. e-mailovou adresu;
2.4.2. jméno a příjmení;
2.4.3. heslo a jeho potvrzení;
3.10. Po dokončení základní registrace vyžaduje Poskytovatel pro
využití předplacené Peněženky zdarma zadání telefonního čísla
pro zaslání ověřovacího kódu. Telefonní číslo může být limitováno
regionem, ve kterém je Aplikace na základě rozhodnutí
Poskytovatele dostupná.
3.11. Aplikace je Uživateli přístupná nepřetržitě 24/7/365 s výjimkou
technických odstávek. Odstávka Aplikace neznamená odstávku
poskytovaných Produktů, které jsou skrze Aplikaci nakupovány a
administrovány.
3.12. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit, omezit nebo
ukončit přístup Uživatele k Aplikaci i bez předchozího upozornění,
a to výlučně na základě vlastního uvážení v případě, že se Uživatel
dopustí jednání, které je v rozporu s právním řádem České
republiky, případně jiného členského státu Evropské unie v rámci
mezinárodní justiční spolupráce.
4. Peněženka a platební podmínky
4.1. Platební podmínky
4.1.1. Ceny Produktů, vč. způsobu platby se řídí Nabídkou. Platby za
všechny odebírané Produkty jsou hrazeny:
3.12.1. zpětně na základě skutečné spotřeby Produktů za
účetní období na základě daňových dokladů
(faktur). Poskytovatel si vyhrazuje právo
rozhodovat o podobě a členění faktur. Případné
změny v podobě a členění faktur mohou být
Poskytovatelem zpoplatněny. Tato metoda
podléhá nenárokovému schválení ze strany
Poskytovatele prostřednictvím telefonního hovoru
či osobní schůzky;

formou
volitelných
zálohových
plateb
prostřednictvím platební brány, viz čl. 4.5 těchto
VOP.
4.1.2. Způsob fakturace je určen PD. Způsobem fakturace se rozumí:
a) fakturace
dopředu
za
předplacené
peněžní
prostředky/alokaci prostředků Cloudu specifikovaných
Nabídkou. Takováto faktura je vyhotovena vždy na
období nadcházejícího kalendářního měsíce, případně
jeho části;
b) fakturace zpětně za využité prostředky Cloudu dle
jednotkové ceny určené Nabídkou. Takováto faktura je
vyhotovena vždy k poslednímu dni v daném kalendářním
měsíci. Tento platební způsob může podléhat zvláštní
verifikaci Uživatele Poskytovatelem.
4.2. Peněženka
4.2.1. Pro dokončení první objednávky v Aplikaci (po vyčerpání
předplacené Peněženky zdarma) vyžaduje Poskytovatel doplnit
do Peněženky tyto fakturační údaje:
a) fakturační adresa Uživatele, vč. příslušného státu, ve
kterém jsou Produkty konzumovány, spolu s fakturační
měnou dostupnou pro příslušný stát;
b) identifikační číslo v případě, že Uživatel Produkty
objednává pro podnikatelskou činnost;
c) daňové identifikační číslo v případě, že je Uživatel
plátcem DPH na území EU.
4.2.2. Uživatel je odpovědný za správné a pravdivé vyplnění údajů do
Peněženky. Zjistí-li Poskytovatel možný nesoulad mezi údaji
vyplněnými v Peněžence, vyhrazuje si právo pozastavit
poskytování Produktů, případně pozastavit možnost dalších
zálohových plateb. Obnovení těchto funkcí může Poskytovatel
podmínit doložením správnosti údajů vyplněných v Peněžence.
4.2.3. Změní-li Uživatel:
a) svoji fakturační adresu tak, že dojde i ke změně státu, ve
kterém jsou Produkty konzumovány;
b) svůj stav z fyzické osoby na fyzickou osobu podnikající,
z fyzické osoby na právnickou osobu apod.;
c) údaj o registraci k dani z přidané hodnoty;
nemůže dále pro již odebírané Produkty využívat
předplacených prostředků v původní Peněžence a bude
Aplikací automaticky vytvořena Peněženka nová. V takovém
případě je Uživatel oprávněn kontaktovat Poskytovatele, a
sjednat:
a) postup vrácení již předplacených zálohových plateb
z původní Peněženky; nebo
b) započtení již předplacených zálohových plateb z jedné
Peněženky na druhou.
4.3. Peněženka zdarma
4.3.1. Všem Uživatelům je pro přihlášení do Aplikace přidělena již
předplacená Peněženka, které slouží k bezplatnému vyzkoušení
nových a v Aplikaci dostupných Produktů. Tyto prostředky není
možné využít pro Produkty, které jsou již řádně placeny z
finančních prostředků Uživatele.
4.3.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo neumožnit uplatnění
předplacené Peněženky zdarma pro předem vybrané Produkty.
4.3.3. V případě, že jsou Produkty užívány z takto zdarma
předplacené Peněženky a dojde k porušení sjednané úrovně
SLA, není možné uplatnit smluvní pokutu dle čl. 8.6.2 těchto
VOP.
4.3.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstavit či jinak limitovat
Produkty, na které jsou uplatněny prostředky z takto
předplacené Peněženky, a to v případě, kdy jejich konfigurace
ohrožuje plynulý chod Aplikace a související výpočetní
infrastruktury. Čl. 13 těchto VOP se užije obdobně.
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3.12.2.

4.4. Cena Produktů
4.4.1. Cena za Produkty je účtována ve fakturační měně dostupné pro
příslušný stát, ve kterém jsou Produkty konzumovány.
Zúčtovací období a konkrétní způsob určení účetní jednotky je
určen PD konkrétního Produktu. S ohledem na vyplněné
fakturační údaje se může cena za Produkty lišit ve výši DPH.
Aplikace zobrazuje ceny s příslušnou výši DPH, Uživatel má však
v případě zájmu možnost zvolit zobrazení cen bez DPH.
4.4.2. Aplikace vždy zobrazuje předpokládanou měsíční cenu za
Produkt i v případech, kdy je Produkt dle PD účtován v nižších
časových jednotkách (vteřina, hodina, den atd.). V případě, že
je Produkt účtován v jednotkách měsíců, považují Strany
v případě poměrné fakturace za měsíc třicet (30) kalendářních
dnů. Toto se netýká licencí za software třetích stran, které
mohou být ve stanovených případech účtovány v plné výši za
každý započatý měsíc. V případě, kdy spotřeba licencí software
třetích stran překročí rámec uvedený v Nabídce, budou tyto
licence Uživateli zpětně vyúčtovány podle skutečné spotřeby.
4.4.3. Strany si sjednávají, že v případě platby zpětně dle čl. 4.1.1
3.12.1, je povinnost Uživatele uhradit cenu za poskytovaný
Produkt splněna až připsáním na bankovní účet Poskytovatele
uvedený na vystavené faktuře – daňovém dokladu. V případě,
že nebude ani ke dni následujícímu den splatnosti platba
připsána na bankovní účet Poskytovatele, zašle Poskytovatel
Uživateli upomínku k úhradě k druhému dni následujícímu den
splatnosti. Pro případ, kdy nebude platba na účet Poskytovatele
připsána ani ve lhůtě dvou (2) dnů po odeslání upomínky, si
Poskytovatel vyhrazuje právo uplatňovat smluvní úrok
z prodlení. Pokud nedojde k úhradě řádně vystavené faktury do
čtrnácti (14) dnů po datu splatnosti, vyhrazuje si Poskytovatel
právo pozastavit poskytování všech Produktů až do připsání
dlužné částky na bankovní účet Poskytovatele. V případě, kdy
dojde k pozastavení poskytování Produktu z důvodu prodlení
platby a opětovnému obnovení, bude Uživateli jednorázově
účtována smluvní pokuta ve výši 10 % dlužné platby, minimálně
však ve výši 2.500 Kč bez DPH. Tato smluvní pokuta je splatná
na základě mimořádně vystavené faktury se splatností dle
Nabídky.
4.4.4. Pro případ prodlení s úhradou vzájemných závazků si Strany
sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné
částky vč. DPH, a to i v případech, kdy Uživatel není plátcem
DPH.
4.4.5. Ustanovení čl. 4.4.4 těchto VOP se použije přiměřeně
v případech, kdy je na účet Poskytovatele připsána platba
v nižší než fakturované výši, ačkoliv nebylo reklamováno ani
poskytování Produktu opravňující ke slevě za poskytované
služby, ani nesprávně vystavená faktura.
4.4.6. V případě platby dle čl. 4.1.1 3.12.2 těchto VOP, je povinnost
Uživatele uhradit cenu za poskytovaný Produkt splněna
verifikací platby platební branou.
4.4.7. V případě platby dle čl. 4.1.1 3.12.2 těchto VOP sleduje Aplikace
předpokládanou
spotřebu
předplacených
finančních
prostředků a s dostatečným předstihem Uživatele vyzve k jejich
doplnění. V případě, že budou předplacené finanční prostředky
vyčerpány bez jejich doplnění, nebude možné konfiguraci
Produktu měnit, poskytování všech Produktů bude
pozastaveno. Poskytovatel si zároveň v takovém případě
vyhrazuje právo smazat veškerá data Uživatele v případě
prodlení s doplněním dlužných finančních prostředků delším
než čtrnáct (14) dnů.
4.5. Platební brána
4.5.1. Zvolil-li Uživatel jako způsob úhrady bezhotovostní platební
kartu prostřednictvím platební brány, postupuje během placení
dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební
brány provozované společností PayU S.A., daňové číslo 779-2308-495, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeným Okresním
soudem v Poznani – Nowe Miast i Wilda v Poznani, 8. obchodní
oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS
0000274399.

4.5.2. Kontaktní údaje provozovatele platební brány jsou
Grundwaldzka 182, 60-166 Poznaň, Polsko; Antala Staška
2027/77, 140 00 Praha 4; e-mailová adresa podpora@payu.cz
nebo pomoc@payu.pl.
4.5.3. Má-li Uživatel zájem využít platební bránu, je povinen seznámit
se s příslušnými obchodními podmínkami poskytovatele
platební brány. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za
případnou škodu způsobenou Uživateli vzniklou na základě
použití tohoto platebního systému.
4.5.4. Není-li uvedeno jinak, lze platební bránu využít pouze pro
předplacení finančních prostředků u Produktů, které takovou
platební metodu umožňují.
4.5.5. Umožňuje-li daný Produkt využití opakující se, tedy rekurentní
platby, je v Aplikace nejdříve nutné nastavit maximální limit pro
takovou rekurentní platbu.
5.
Práva duševního vlastnictví
5.1. Poskytovatel je vlastníkem autorských majetkových práv
k Aplikaci a k samotnému obsahu zobrazovaného v rámci
Aplikace, nejedná-li se o produkty některého z obchodních
partnerů Poskytovatele, případně o obsah vložený Uživatelem
(tedy nastavení jednotlivých Produktů a zejména obsah
virtuálních serverů Uživatele). Jména, názvy, loga, ikony a další
obsah obchodních partnerů nebo třetích osob, které jsou
zobrazovány v Aplikaci, jsou chráněna obecně závaznými
právními předpisy v oblasti duševního vlastnictví a ochrany
hospodářské soutěže.
5.2. Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon (dále jen „AZ“) a podléhá tak právní ochraně
stanovené zejména tímto zákonem. Poskytovatel je jediným
právním subjektem oprávněným k výkonu autorských
majetkových práv k Aplikaci. Zdrojový kód Aplikace a její
uživatelské rozhraní zůstává za všech okolností ve výhradním
vlastnictví Poskytovatele. Je přísně zakázáno Aplikaci kopírovat,
upravovat, podrobovat zpětnému inženýrství a sublicencovat
třetím subjektům, není-li na základě zvláštní písemné dohody
Uživatele a Poskytovatele sjednáno jinak.
5.3. Poskytovatel neuděluje Uživateli ani žádné třetí osobě licenci dle
AZ či jakékoli jiné obdobné právo k nakládání s duševním
vlastnictvím, není-li písemně ujednáno jinak.
6. Odpovědnost a záruky za provoz Aplikace
6.1. Uživatel bere na vědomí, že je Aplikace poskytována bezúplatně
v podobě předložené Poskytovatelem a nikoli na objednání
Uživatelem, tedy na principu „as is“ a výlučně po dobu a dle
možností Poskytovatele, tedy na principu „as available“.
6.2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou
v důsledku:
6.2.1. užívání Aplikace způsobem, které je v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy;
6.2.2. užívání zasahujícím do osobnostních práv třetích osob či do
závazkových právních vztahů mezi Uživatelem a třetími
osobami;
6.2.3. poskytnutí služby Uživateli třetí osobou, zejména obchodním
partnerem Poskytovatele, byť by taková služba byla poskytnuta
prostřednictvím Aplikace.
7. Společná ustanovení o licencování
7.1. Vzhledem k tomu, že součástí některých Produktů Poskytovatele
je i poskytování licencí software třetích stran, je nutné dodržovat
End-User-License-Agreement (dále jen „EULA“) jednotlivých
třetích stran.
7.2. Logika licencování podporovaného software je vždy popsána v PD
příslušného Produktu, případně speciálním PD, který podrobně
popisuje licence konkrétního vendora. Úplné znění EULA je vždy
dostupné na webových stránkách příslušné třetí strany.
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7.3. Uživatel je při využívání Produktu vždy odpovědný za správné
licencování software třetích stran, který je poskytovaný jako
součást takového Produktu Poskytovatele a je uvedený
v Nabídce. V případě licenčního auditu ze strany Poskytovatele
nebo třetí strany (zejména distributora či vendora příslušného
software), se Uživatel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
7.4. Uživatel bere na vědomí, že důkazní břemeno pro dodržení
souladu s licenčními podmínkami leží vždy na Uživateli.
V případě, že si Uživatel není jistý správným výkladem EULA,
může se vždy bezplatně poradit s licenčním odborníkem
Poskytovatele. Pro případy, kdy bude Poskytovatelem zjištěn
nesoulad mezi stavem požadovaným EULA a faktickým stavem, si
Poskytovatel vyhrazuje právo vyfakturovat chybějící licence
software třetích stran zpětně, a to i bez nutnosti přijetí nové
Nabídky na takové licence software třetích stran Uživatelem.
Uživatel bere na vědomí, že v případě vzniku škody způsobené
porušením EULA Uživatelem, bude Poskytovatelem taková škoda
po Uživateli vymáhána.
8. Společná ustanovení o zákaznické podpoře
8.1. Veškeré požadavky směřující zákaznickou podporu skrze emailovou adresu podpora@geetoo.com, vč. telefonických
požadavků, jsou spolu s časem a postupem řešení evidovány jako
tzv. tickety.
8.2. Tickety Uživatele jsou řazeny do fronty dle sjednané úrovně
podpory, kritičnosti a dále dle interní priority Poskytovatele.
8.3. Zákaznická podpora
8.3.1. Veškeré požadavky směřující na vadný stav uživatelského
prostředí, jako je např. nepředpokládaná odezva Aplikace,
neoprávněné vyúčtování peněžních prostředků za Produkty,
nedostupnost Aplikace atd., jsou Poskytovatelem řešeny bez
ohledu na výši sjednané úrovně SLA.
8.3.2. Poskytovatel takový požadavek začne řešit s přihlédnutím
k provozním možnostem oddělení, kterých se vadný stav týká a
informuje Uživatele
8.4. Technická podpora
8.4.1. Technická podpora je poskytována v několika úrovních
závislých na sjednané úrovni SLA. Konkrétní úroveň SLA a
technické podpory je určena Nabídkou a podmínkami
konkrétního produktu stanovenými v PD. V případě, že se
nedostupnost týká více Produktů Poskytovatele, ke kterým je
zakoupena rozdílná úroveň technické podpory, budou
požadavky Uživatele řešeny vždy podle režimu Produktu
s nejnižší zakoupenou úrovní technické podpory.
8.4.2. Pro jednotlivé tickety lze dle míry kritičnosti využít tyto
eskalační stavy:
a) Střední priorita pro technické dotazy či hlášení
nedostupnosti neohrožující činnost Uživatele;
b) Vysoká priorita, kdy nedostupnost způsobuje narušení
činnosti Uživatele;
c) Kritická priorita, kdy nedostupnost způsobuje úplný
výpadek činnosti Uživatele.
8.4.3. Poskytovatel si po zahájení řešení požadavku vyhrazuje právo
eskalační stav vzhledem k okolnostem nedostupnosti změnit.
8.4.4. Pokud není možné požadavek Uživatele realizovat v termínu
určeném příslušnou úrovní technické podpory, zašle
Poskytovatel odpověď s informací o nemožnosti realizace
požadavku v uvedeném časovém termínu spolu s návrhem
předpokládaného termínu dokončení. Toto se týká zejména
složitých operací nebo úkonů, které svou povahou a rozsáhlostí
není možné realizovat v termínu stanoveném příslušnou úrovní
technické podpory.
8.4.5. V případě, že Uživatel nedisponuje potřebnou úrovní technické
podpory či nemá zakoupen některý z Produktů správy, a i přes
tento fakt bude trvat na proaktivní činnosti technické podpory
Poskytovatele, bude po předchozím odsouhlasení této činnosti
Uživatelem každá započatá hodina takové činnosti účtována
separátní sazbou.

8.5. Blackout
8.5.1. Poskytovatel zajišťuje provoz Produktů na základě údajů
uvedených ve smlouvě s celkovou měsíční dostupnosti dle
specifikace. Služba je poskytována bez přestávky s výjimkou
doby Plánované údržby a případných výpadků, které jsou
kompenzovány jako porušení sjednané úrovně SLA.
8.5.2. Porušení sjednané úrovně SLA se řídí podmínkami stanovenými
v PD příslušného Produktu. V případě, že dojde k hromadnému
výpadku infrastruktury či Aplikace (zejména v důsledku živelné
katastrofy, nepříznivé geopolitické události, výpadku veřejné
sítě internet či v důsledku jiného zásahu vyšší moci), je možné,
že technická podpora nebude stíhat odbavovat jednotlivé
požadavky a poskytovat tak individuálně informace týkající se
hromadného výpadku. V takovém případě si Poskytovatel
vyhrazuje právo informovat hromadně o nepříznivém stavu
prostřednictvím svých internetových stránek a profilů na
sociálních sítí. Kompenzace za porušení sjednané úrovně SLA
dle podmínek stanovených v PD není Blackoutem dotčena.
8.6. Reklamace příslušné úrovně SLA
8.6.1. Mimo smluvní úrok z prodlení sjednaný v čl. 4.4 těchto VOP
v případě porušení sjednané úrovně SLA, je Uživatel oprávněn
službu reklamovat a uplatnit smluvní pokutu. Výše smluvní
pokuty je vždy vůči příslušné úrovni SLA sjednána v PD.
8.6.2. Smluvní pokuta představuje příslušnou procentuální slevu
z ceny Produktu za období kalendářního měsíce, ve kterém
došlo k porušení sjednané úrovně SLA. Smluvní pokuta se
vyčísluje vždy pouze z částky představující cenu konkrétního
Produktu Poskytovatele, u kterého došlo k porušení sjednané
úrovně SLA. Částky představující cenu za jiné Produkty
Poskytovatele či jiné služby nad rámec ceny za konkrétní
Produkt se do výpočtu smluvní pokuty za porušení sjednané
úrovně SLA nezohlední. Smluvní pokuta je poskytována formou
poukazu na pevnou nominální částku předplacených peněžních
prostředků.
8.6.3. Uživatel má právo reklamovat jak porušení sjednané úrovně
SLA, tak chybně vystavenou fakturu za poskytované služby ve
chvíli, kdy vystavená faktura obsahuje chybu ve vyúčtování za
poskytnuté služby.
8.6.4. Není-li smluvní pokuta vyčíslena automaticky, provede Uživatel
reklamaci porušení sjednané úrovně SLA tak, že Poskytovateli
na e-mailovou adresu podpora@geetoo.com zašle e-mailem
své identifikační údaje a popis konkrétního porušení sjednané
úrovně SLA. Konkrétní způsob výpočtu SLA a jeho porušení se
řídí vždy podmínkami obsaženými v PD. Poskytovatel se
zavazuje vyřídit reklamaci porušení sjednané úrovně SLA do
třiceti (30) dnů od obdržení reklamace Uživatele. V případě, že
vyřízení reklamace závisí na součinnosti Uživatele nebo není
z technických důvodů možné ve stanovené lhůtě vyřídit,
proběhne vyřízení reklamace na základě dohody Stran.
8.6.5. Průběh řešení reklamace či záporné vyřízení takové reklamace
neopravňuje Uživatele k pozastavení pravidelných měsíčních
plateb za odebrané Produkty.
8.7. Reklamace platby a chybně vystavené faktury
8.7.1. Uživatel provede reklamaci chybné faktury tak, že Poskytovateli
na e-mailovou adresu faktury@geetoo.com zašle e-mailem
číslo chybné faktury a popis reklamované záležitosti.
8.7.2. V případě, Uživatel již vystavenou fakturu reklamuje až po datu
její splatnosti a Poskytovatel takovou reklamaci uzná, musí být
taková faktura uhrazena a reklamace bude vyřešena
v nadcházející fakturaci.
8.7.3. Průběh řešení reklamace či záporné vyřízení takové reklamace
neopravňuje Uživatele k pozastavení pravidelných měsíčních
plateb za odebrané Produkty.
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9. Společná ustanovení o SLA
11.2. Pro případ nutnosti výpovědi dílčí smlouvy v období rezervace si
9.1. Úroveň technické podpory a dostupnost služby vyjádřená
Strany sjednávají smluvní pokutu odpovídající výši účtované ceny
prostřednictvím SLA je s ohledem na konkrétní produkt sjednána
zbývající do uplynutí období rezervace. V případě platby dle čl.
v Nabídce. Jelikož se může u jednotlivých Produktů z důvodu
3.12.1 těchto VOP je taková smluvní pokuta splatná spolu
různých technických aspektů způsob výpočtu SLA lišit, je pro
s poslední řádnou fakturací za poskytnuté služby. V případě
výpočet nutné postupovat vždy po zohlednění jednotlivých
platby dle čl. 3.12.1 těchto VOP je nutné částku odpovídající
specifik Produktů popsaných v PD.
smluvní pokutě uhradit prostřednictvím platební brány.
9.2. SLA představuje číselné vyjádření sjednané dostupnosti
Požadavek na předčasné ukončení smlouvy v období rezervace je
konkrétního Produktu, které vychází z ideální měsíční
nutné zaslat na e-mailovou adresu podpora@geetoo.com.
dostupnosti, s výjimkou plánované údržby Produktu. Výsledná 11.3. Ukončení Smlouvy
úroveň SLA je vypočtena vždy dosazením do následujícího vzorce: 11.3.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou bez výpovědní doby,
neurčují-li dílčí smlouvy jinak.
11.3.2. V případě jednostranné změny Smlouvy dle čl. 2.2 těchto VOP
týkající se úrovně a způsobu výpočtu SLA, kterou Uživatel
SOT - service operation time, tedy doba dostupnosti vyjádřená
považuje za změnu ve svůj neprospěch, má Uživatel právo
v hodinách, která v případě plného dodržení sjednané
Smlouvu ukončit bez výpovědní doby a sám zvolit termín
úrovně SLA vždy představuje hodnotu 720 (od této hodnoty
ukončení služby.
je odečtena doba plánované údržby Produktu vyjádřená
11.3.3. Uživatel provede ukončení Smlouvy tak, že svůj požadavek zašle
v hodinách);
na e-mailovou adresu podpora@geetoo.com. Uživatelský účet
DF - duration of a failure, tedy doba nedostupnosti vyjádřená
v Aplikaci bude na základě takového požadavku smazán
v hodinách. Nedostupnost služby představuje selhání
nejpozději do třiceti (30) dnů od obdržení takového požadavku.
Produktu zaviněné Poskytovatelem. Způsob získání hodnot
12. Ochrana osobních údajů
k dosazení do vzorce je včetně výluk obsažen s ohledem na
12.1. Tento článek VOP představuje Zpracovatelskou smlouvu (dále jen
specifika jednotlivých Produktů vždy v PD konkrétního
„DPA“) dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)
Produktu. Není-li v PD výslovně určeno jinak, počítá se DF
č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
od nahlášení Poskytovateli. V případě, že je k obnovení
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
dostupnosti Produktu nutná součinnost Uživatele, není
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
doba od zaslání požadavku k součinnosti do poskytnutí
12.2. DPA je dokument obsahující náležité záruky při zpracování
součinnosti do DF započítána. Poskytovatel si vyhrazuje
osobních údajů, ve kterém Poskytovatel vystupuje k datům
právo na základě získaných poznatků a provedených aktivit
zpracovávaným a ukládaným v Cloudu (dále také „cloudové
určit přesný čas obnovení dostupnosti Produktu.
prostředí“) jako smluvní zpracovatel osobních údajů.
9.3. Poskytovatel upozorní Uživatele na plánovanou údržbu
Poskytovatel není ze své pozice schopen rozlišit, zda je Uživatel
minimálně osmačtyřicet (48) hodin předem e-mailem na kontakt
správcem osobních údajů či zpracovatelem osobních údajů ve
uvedený v Aplikaci. Poskytovatel zajistí, aby se plánovaná údržba
smyslu GDPR. Z tohoto důvodu není Poskytovatel zároveň
prováděla v době s minimálním dopadem na provoz a je-li to ze
schopen určit, zda vůči správci osobních údajů vystupuje jako
zkušenosti Poskytovatele nutné, pak může plánovaná údržba
zpracovatel osobních údajů, nebo jako subdodavatel
probíhat v nočních hodinách.
zpracovatele osobních údajů. Z tohoto důvodu bude Poskytovatel
9.4. Pro případy, kdy Uživatel nebude dbát kvalifikovaných
Uživatele považovat za správce osobních údajů, nebude-li
doporučení ohledně modifikací či údržby Produktu za účelem
z právních předpisů či pokynů Uživatele vyplývat jinak.
udržení jeho provozuschopnosti a kvality, si Poskytovatel
12.3. Úvodní ustanovení
vyhrazuje právo neuznat případné reklamace pro porušení
12.3.1. DPA se uzavírá v souvislosti s ochranou dat Uživatele
sjednané úrovně SLA.
uchovávaných a zpracovávaných v rámci IT infrastruktury
9.5. Pro případy, kdy jsou peněžité závazky Uživatele vůči Poskytovali
Poskytovatele (dále jen „Zpracovatel“), která mohou
po splatnosti, si Poskytovatel vyhrazuje právo neuznat případné
obsahovat i osobní údaje fyzických osob.
reklamace pro porušení sjednané úrovně SLA.
12.3.2. Zpracovatel prostřednictvím svých auditovaných vnitřních
9.6. Pro případy, kdy je Produkt provozován v testovacím nebo demo
předpisů a zvláštních smluvních ujednání s dodavateli
režimu, nepřísluší Uživateli právo požadovat případné reklamace
technologií garantuje, že jeho zaměstnanci a poddodavatelé
pro porušení sjednané úrovně SLA.
budou zpracovávat data Uživatele pouze za podmínek
10. Aktualizace Aplikace
a v rozsahu stanoveném pro plnění Smlouvy, GDPR a
Poskytovatel Aplikaci pravidelně rozvíjí o nové funkcionality a zároveň
adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
poskytuje její nezbytný servis. Nové verze Aplikace budou nasazovány
údajů. Zpracovatel se zároveň v případě schválení, platnosti a
vždy formou odstávky Aplikace, která však neovlivní funkcionalitu
účinnosti národního prováděcího předpisu zavazuje včas
Produktů, které jsou skrze Aplikaci ovládány. Uživatel bude
národní právní úpravě přizpůsobit a nadále se řídit i tímto
prostřednictvím e-mailu a případně prostřednictvím Aplikace
předpisem.
upozorněn na plánovanou aktualizaci Aplikace v dostatečném
12.3.3. Uživatel bere na vědomí, že Zpracovatel cloudové prostředí
předstihu.
poskytuje na úrovni IT platformy, a tudíž neodpovídá za
11. Trvání smlouvy
jakákoliv další zpracování dat Uživatele nad rámec této
11.1. Není-li pro konkrétní Produkt uvedeno jinak, Smlouva se uzavírá
platformy.
na dobu neurčitou. V případě, že je v Nabídce sjednáno období
12.3.4. Zpracovatel se tímto zavazuje bez zbytečného odkladu hlásit
rezervace Produktu, je po tuto dobu dílčí smlouva o poskytování
a dokumentovat porušení zabezpečení jak Uživateli, tak
konkrétního Produktu uzavřena na dobu určitou (kdy je celková
dozorovému úřadu v souladu s právními předpisy.
cena Produktu rozúčtována na dobu trvání rezervace). Po
uplynutí období rezervace je tato dílčí smlouva považována opět
za smlouvu na dobu neurčitou. Období rezervace je možné
formou nové Nabídky prodloužit. V případě, že Uživatel nepřijme
podmínky pro nové období rezervace, budou nové ceny pro
předmětnou dílčí smlouvu na dobu neurčitou vycházet z listových
pay-as-you-go cen Poskytovatele.
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12.4. Časový rozsah ochrany osobních údajů
12.4.1. DPA je platná a účinná po dobu trvání Smlouvy,
12.4.2. v případě, že budou na základě rozhodnutí Uživatele v rozporu
se Smlouvou data uchovávána a zpracovávána v rámci
cloudového prostředí i po ukončení Smlouvy, pozbývá DPA
účinnosti až výmazem dat Uživatele z cloudového prostředí.
Zpracovatel je na základě pozbytí účinnosti Smlouvy oprávněn
cloudové prostředí vypnout (odstavení virtuálních serverů) a po
čtrnácti (14) dnech provést likvidaci dat Uživatele (vč. záloh, jeli zakoupena i služba zálohování). Zpracovatel je schopen
v průběhu této doby kdykoliv cloudové prostředí spustit
a umožnit Uživateli migraci dat. Za každý započatý den, kdy je
takto po ukončení Smlouvy cloudové prostředí spuštěno, bude
Uživateli účtována částka 2.500 Kč bez DPH, splatná před
požadovaným spuštěním cloudového prostředí.
12.4.3. Zpracovatel v případě pozbytí účinnosti Smlouvy zajistí
obnovení cloudového prostředí nejdéle ve lhůtě pěti (5)
pracovních dnů od úhrady poplatku dle čl. 12.4.2 těchto VOP
v případě, že jsou splněny podmínky rozvedené výše v bodu
12.4.2 těchto VOP.
12.5. Místní rozsah ochrany osobních údajů
12.5.1. Uživatel má plnou kontrolu nad zemí, kde jsou jeho data
uchovávána.
12.5.2. Zpracovatel se pro své služby zavazuje využívat pouze
prověřená datová centra na území Evropské unie. V případě, že
se Uživatel rozhodne v rámci služeb Zpracovatele přemístit svá
data mimo území Evropské unie do zemí tzv. „whitelistu“,
zavazují se Strany zajistit veškerou součinnost k zajištění
smluvní doložky obsahující dostatečné záruky smluvních
partnerů při zpracování dat Uživatele.
12.5.3. Zpracovatel se zavazuje, že v rámci další virtualizace potřebné
pro zálohování uchovávaných dat nebudou bez předchozího
souhlasu Uživatele data nikterak přemisťována mimo vybranou
zemi.
12.6. Organizační opatření pro ochranu osobních údajů
12.6.1. Veškerá data Uživatele uchovávaná a zpracovávána v rámci
cloudového prostředí jsou považována za důvěrná.
12.6.2. Zpracovatel se zavazuje taková data chránit s nejvyšší možnou
péčí a s přihlédnutím ke specifikům konkrétního Produktu
podporovat některou z forem dodatečného zálohování,
případně provádět zálohování v rozsahu stanoveným Smlouvou
tak, aby bylo minimalizováno riziko jejich ztráty.
12.6.3. Zpracovatel se dále s výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro
plnění Smlouvy, zavazuje s přihlédnutím ke specifikům
konkrétního Produktu taková data chránit proti případnému
zneužití třetí stranou, nepředávat taková data neoprávněně
třetí straně a data dále mimo rozsah služeb dále neduplikovat.
Toto ujednání nijak neomezuje případné poskytnutí dat na
základě vykonatelného rozhodnutí orgánu veřejné moci.
12.6.4. Zpracovatel se zavazuje, že bude po dobu účinnosti DPA
udržovat taková organizační opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jako
i k jinému zneužití dat Uživatele.
12.6.5. Zpracovatel v rámci těchto organizačních opatření zajišťuje,
kontroluje a odpovídá za:
a) plnění pokynů pro zpracování dat Uživatele osobami, které
mají k těmto datům v případech potřebné správy
cloudového prostředí bezprostřední přístup;
b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k datům
Uživatele a k prostředkům pro jejich zpracování;
c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování,
přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících data
Uživatele;
d) zavedení takových opatření, která umožní určit a ověřit,
komu byla data Uživatele předána a kým byly zpracovány.

12.6.6. Vzhledem k tomu, že skrze administrační prostředí Aplikace
není Zpracovatel primárně schopen určit, jaká data Uživatele
obsahují osobní údaje a dále v rozsahu svých služeb není mimo
infrastrukturu schopen zajistit soulad zpracování s GDPR,
doporučuje Uživateli v oblasti uživatelského přístupu k datům
uchovávaným a zpracovávaným v rámci cloudového prostředí
zajištění s přihlédnutím ke specifikům konkrétního Produktu
minimálně následujících opatření:
a) zajištění
uživatelských
přístupů
k uchovávaným
a zpracovávaným osobních údajů pouze oprávněným
osobám;
b) zajištění uživatelských přístupů dle bodu a) pouze
k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto
uživatelů, a to na základě zvláštních uživatelských
oprávnění zřízených výlučně pro tyto uživatele;
c) v případě povinnosti zajistit vedení záznamů o zpracování
osobních údajů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým
a z jakého důvodu byly uživatelským přístupem osobní
údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;
d) zajistit opatření bránící neoprávněnému uživatelskému
přístupu k osobním údajům.
12.6.7. Zpracovatel bude dále sám (a závazně uloží i svým
zaměstnancům a poddodavatelům) zachovávat mlčenlivost
o datech Uživatele a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení dat Uživatele, a to i pro
dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.
12.7. Technická opatření pro ochranu osobních údajů
12.7.1. Cloudové prostředí je spravováno a zabezpečeno pokročilými
a ověřenými technologiemi, které představují kvalitativní
standard v oboru.
12.7.2. Zpracovatel se zavazuje, že bude po dobu účinnosti DPA
udržovat s přihlédnutím ke specifikům konkrétního Produktu
taková technická opatření, aby ke zpracování docházelo
v souladu s platnými právními předpisy, aby bylo
minimalizováno riziko zneužití dat Uživatele, náhodného nebo
protiprávního zničení, ztráty, pozměňování, neoprávněného
zpřístupnění dat Uživatele Zpracovatelem, umožnění
neoprávněného přístupu k nim vinou Zpracovatele, a to
zejména tato opatření:
a) v případě administračního přístupu do cloudového
prostředí Zpracovatelem se Zpracovatel zavazuje využívat
šifrování přenášených dat Uživatele pomocí technologie
VPN nebo podobné;
b) Zpracovatel se s přihlédnutím ke specifikům konkrétního
Produktu zavazuje eliminovat možnost náhodného
fyzického zneužití dat Uživatele pomocí jejich rozdělení do
velkého množství náhodně rozdělených datových bloků
a podporovat jejich šifrování na úrovni operačního systému
i storage;
c) Zpracovatel se zavazuje omezit přístupová práva k datům
Uživatele pouze na technické oddělení Zpracovatele;
d) Zpracovatel se zavazuje s přihlédnutím ke specifikům
konkrétního Produktu eliminovat možnost náhodného
zneužití datových toků při automatizované analýze
AntiDDos softwarem;
e) Zpracovatel se s přihlédnutím ke specifikům konkrétního
Produktu zavazuje umožnit obnovu dat Uživatele
v cloudovém prostředí v případě bezpečnostních či
technických incidentů.
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12.7.3. Zpracovatel se zavazuje, že bude po dobu účinnosti DPA
udržovat s přihlédnutím ke specifikům konkrétního Produktu
bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti fyzických nosičů
dat osobních údajů a dalšího zabezpečení počítačů a nosičů dat
uchovávaných v elektronické podobě, zabezpečení objektů a
místností, v nichž se nosiče osobních údajů nacházejí, zejména:
a) Zpracovatel se zavazuje využívat pouze datová centra
s víceprvkovým fyzickým zabezpečením;
b) Zpracovatel se zavazuje ve svém administračním prostředí
provádět pravidelné antivirové kontroly;
c) Zpracovatel se zavazuje s přihlédnutím ke specifikům
konkrétního Produktu používat síťové firewally;
d) Zpracovatel se zavazuje s přihlédnutím ke specifikům
konkrétního Produktu oddělovat zákaznická data pomocí
virtualizace VMware;
e) Zpracovatel se s přihlédnutím ke specifikům konkrétního
Produktu zavazuje oddělovat toky zákaznických dat pomocí
virtualizace sítí NSX a umožnit pro jednotlivá data Uživatele
v cloudovém prostředí mikrosegmentaci.
12.7.4. Zpracovatel neodpovídá za případné poškození integrity či
napadení dat Uživatele způsobené vinou Uživatele skrze jeho
uživatelský přístup do cloudového prostředí a zároveň Správci
s přihlédnutím ke specifikům konkrétního Produktu doporučuje
zavedení následujících technických opatření:
a) zajištění přístupu do cloudového prostředí pomocí
technologie VPN nebo podobné;
b) zajištění šifrování dat na úrovni operačního systému či
využití příplatkových služeb šifrování Zpracovatele;
c) zajištění ochrany dat pomocí antivirového software nebo
využití příplatkových služeb antivirového software
Zpracovatele;
d) využití příplatkových služeb zálohování Zpracovatele.
13. Plnění povinností na základě zákona o informační společnosti
13.1. Poskytovatel má v rámci své činnosti mimo jiné povinnosti
obsažené v ustanoveních § 4 a § 5 zákona č. 480/2004 Sb., zákon
o některých službách informační společnosti.
13.2. Poskytovatel si na základě plnění zákonných povinností vyhrazuje
právo na odpojení jednotlivých serverů v případě, kdy Uživatel
nebo třetí osoba provedou z cloudového prostředí nebo na
cloudovéprostředí nepovolenou operaci (DDOS, šíření spamu,
zahlcení sítě apod.). Poskytovatel o odpojení neprodleně
informuje Uživatele.
13.3. Poskytovatel si dále na základě plnění zákonných povinností
vyhrazuje právo na odstavení jednotlivých serverů v případě, kdy
v cloudovém prostředí Uživatele bude nalezen phishing, warez, čí
jiný nezákonný obsah. V takovém případě Poskytovatel upozorní
Uživatele na odstranění nevhodných dat nejpozději do dvaceti
čtyř (24) hodin. Pokud data nebudou po uběhnutí lhůty
odstraněna, bude daný server Uživatele neprodleně odstaven.
Zároveň během lhůty dvaceti čtyř (24) hodin nesmí být
Uživatelem umožněno další šíření nevhodných dat. Pokud tak
Uživatel učiní, bude předmětný server odstaven okamžitě.
13.4. Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn cloudové
prostředí odstavit v případě, kdy o toto na základě rozhodnutí
věcně a místně příslušného soudu požádá orgán činný v trestním
řízení, či jiný orgán veřejné moci vykonávající v dané oblasti
dohled. Jednotlivé servery mohou být i na základě rozhodnutí
věcně a místně příslušného soudu vydány orgánům činných
v trestním řízení.
13.5. Odstavení může být provedeno odpojením od sítě Internet nebo
datového okruhu. Server bude znovu do sítě Internet nebo
datového okruhu připojen až po vyřešení vzniklé situace.
13.6. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za finanční ztrátu
a poškození jména Uživatele vzniklé při odpojení serveru
z důvodů uvedených v tomto článku VOP.

14. Vzájemné spory
14.1. Pro případ potencionálních právních sporů si Strany dle
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4.
K tomuto ustanovení se nepřihlíží v případě, že Uživatel není
podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
14.2. Mimosoudní vyřizování stížností Uživatelů, kteří jsou
spotřebitelé, zajišťuje Poskytovatel na e-mailové adrese
podpora@geetoo.com.
14.3. Poskytovatel je ke své činnosti na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad.
14.4. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů.
14.5. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká
obchodní inspekce.
14.6. Uživatel, který je spotřebitelem, může případný spor řešit on-line
prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.
14.7. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci,
v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů,
v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran
obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na
soud.
15. Závěrečná ustanovení
15.1. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli jednostranně
měnit dle vlastního uvážení. Nové Podmínky budou uveřejněny
na internetových stránkách Poskytovatele a v Aplikaci.
Poskytovatel bude na nové Podmínky upozorněn zprávou
v Aplikaci.
15.2. Stane-li se kterékoli ustanovení těchto Podmínek či jeho část
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, není tím dotčena
platnost, účinnost či vymahatelnost zbylých ustanovení
Podmínek.
15.3. Podmínky, užívání Aplikace Uživatelem a vztahy mezi Uživatelem
a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.
15.4. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve
smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
15.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 28.5.2019.
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