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1. Úvodní ustanovení
1.1. Aplikace Geetoo Space (dále jen „Aplikace“) je vyvíjena a spravována Provozovatelem, který k Aplikaci vlastní veškerá autorská
majetková práva a je jeho výhradním vlastnictvím.
1.2. Přístup k Aplikaci se řídí těmito podmínkami užívání (dále jen „Podmínky“). Podmínky podléhají právu České republiky, zejména
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
2. Přístup do Aplikace
2.1. 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“).

2.2. Registrací Uživatele do Aplikace dojde k vytvoření prostředí pro nákup a administraci služeb Poskytovatele (dále jen „Účet“).
2.3. Přístup k Aplikaci je bezplatný. Aplikace obsahuje základní informace ve smyslu § 1731 OZ týkající se smluvního vztahu, do
kterého má Uživatel úmysl s Poskytovatelem za daných podmínek vstoupit.
2.4. 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;

2.5. Po dokončení základní registrace vyžaduje telefonní číslo pro ověření Uživatele.
2.6. Dokončení objednávky v Aplikace může podléhat schválení Uživatele Poskytovatelem prostřednictvím telefonního hovoru nebo
osobní schůzky.
2.7. Pro dokončení objednávky v Aplikaci vyžaduje Poskytovatel doplnit tyto fakturační údaje:
2.7.1.

identifikační číslo a daňové identifikační číslo v případě, že Uživatel služby objednává pro podnikatelskou činnost;

2.7.2.

platební údaje Uživatele;

2.7.3.

adresu Uživatele.

2.8. Aplikace je Uživateli přístupná nepřetržitě 24/7/365 s výjimkou plánovaných technických odstávek, které budou s dostatečným
předstihem Uživateli oznámeny. Odstávka Aplikace neznamená odstávku poskytovaných služeb, které jsou skrze Aplikaci
nakupovány a administrovány
2.9. 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.
3. Aplikace
3.1. Aplikace představuje informační systém, který slouží k nabízení, prodeji a administraci služeb poskytovaných Provozovatelem za
podmínek stanovených Všeobecnými obchodními podmínkami. Konkrétní služby se řídí příslušným Product Description, který
reflektuje specifika jednotlivých služeb.
3.2. Horizontální nabídka Aplikace:

3.2.1.

nabídka produktů se po přihlášení do Aplikace z webového rozhraní mění v akční tlačítko, které slouží k objednání
dalšího produktu;

3.2.2.

výběr země, ve které je data centrum s konkrétním produktem umístěno;

3.2.3.

jazykové volby, s možností výběru jazykových mutací Aplikace;

3.2.4.

notifikační centrum, s automaticky generovanými zprávami Aplikace;

3.2.5.

panel nastavení Účtu Uživatele, který nabízí možnosti uživatelské změny zadaných údajů;
a) Můj profil - nabídka umožňující změnu osobních údajů Uživatele pro základní registraci a ověřování při přihlášení
do Aplikace;
b) Nastavení fakturačních a platebních údajů - nabídka umožňující změnu fakturačních a platebních údajů
potřebných pro dokončení objednávky.

3.3. Vertikální nabídka Aplikace:

4.

3.3.1.

nabídka produktů, obsahuje všechny dostupné a připravované produkty Poskytovatele v Aplikace;

3.3.2.

nabídka Můj cloud obsahuje přehled veškerých Uživatelem objednaných produktů a pomocí implementovaných
nástrojů nabízí jejich efektivní správu:
a) Seznam virtuálních serverů - nabídka zobrazuje veškeré objednané virtuální servery, ať už aktivní či neaktivní.
V nabídce konkrétního virtuálního serveru lze dále nalézt:
I.
Detaily - v této nabídce je možné editovat přiřazené zdroje konkrétnímu virtuálnímu serveru;
II. Konzumace - v této nabídce je možné sledovat konzumaci prostředků spolu s jejich cenou v čase;
III. Statistiky - v této nabídce je možné zapnout detailní statistiky využití konkrétního virtuálního serveru;
IV. Síťování - v této nabídce je možné administrovat síťové karty;
V. Směrování - v této nabídce je možné administrovat veřejné a lokální IP adresy;
VI. Úlohy - v této nabídce je možné sledovat jednotlivé úlohy týkající se konkrétního virtuálního serveru,
jejich stav, odpovědného uživatele organizace Uživatele, vč. začátku a ukončení této úlohy.
b) Analytika - nabídka zobrazuje technickou analytiku využití zdrojů všech objednaných virtuálních serverů;
c) Katalogy - nabídka umožňuje přidávat katalogy a šablony pro instalaci virtuálních serverů;
d) Veřejné IP adresy - nabídka umožňuje nakupovat nové veřejné IP adresy;

3.3.3.

nabídka Konzumace obsahuje komplexní a detailní přehled o ceně za využité objednané prostředky v čase,
s možností filtrace dle jednotlivých produktů a uživatelů organizace Uživatele:
a) Virtuální servery - v této nabídce je možné sledovat náklady na jednotlivé virtuální servery;
b) Vlastníci - v této nabídce je možné sledovat náklady jednotlivých uživatelů organizace Uživatele napříč všemi
objednanými produkty Poskytovatele;
c) Oddělení - v této nabídce je možné sledovat náklady jednotlivých oddělení organizace Uživatele napříč všemi
objednanými produkty Poskytovatele;
d) Vyúčtování - v této nabídce je možné sledovat jednotlivá vyúčtování a nastavit zasílání reportingu na e-mail.

3.3.4.

nabídka Oddělení obsahuje administrační rozhraní pro jednotlivá oddělení organizace Uživatele, nabízí zejména
přidávání účtů do organizace, nastavení limitů spotřeby, uživatelských oprávnění atd.:
a) Detail - v této nabídce je možné nastavit limity spotřeby pro jednotlivá oddělení organizace Uživatele;
b) Účty - v této nabídce je možné přidávat nové účty do oddělení organizace Uživatele;
c) Sítě - v této nabídce je možné administrovat externí a interní sítě pro objednané produkty;
d) Všechna oddělení - v této nabídce je možné administrovat nová oddělení organizace Uživatele.

Práva duševního vlastnictví

4.1. Poskytovatel je vlastníkem autorských majetkových práv k Aplikaci a k samotnému obsahu zobrazovaného v rámci Aplikace,
nejedná-li se 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 chráněny
obecně závaznými právními normami v oblasti duševního vlastnictví a ochrany hospodářské soutěže.
4.2. 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 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.
4.3. 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.

5.

Odpovědnost a záruky

5.1. 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“.
5.2. Kupující bere na vědomí, že Aplikace má ze své podstaty pouze informativní charakter.
5.3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku:
5.3.1.

užívání Aplikace Uživatelem, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

5.3.2.

užívání zasahujícím do osobnostních práv třetích osob či do závazkových právních vztahů mezi Uživatelem a třetími
osobami;

5.3.3.

poskytnutí služby Uživateli třetí osobou, zejména obchodním partnerem Poskytovatele, byť by taková služba byla
poskytnuta prostřednictvím Aplikace.

6. Vzájemné spory
6.1. Vzájemné spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem řeší obecné soudy.
6.2. V případě, že je Uživatel podnikatelem, sjednávají si Uživatel a Poskytovatel jako příslušný soud obecný soud Poskytovatele.
6.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy e-mail. Informaci o
vyřízení stížnosti Uživatele zašle Poskytovatel prostřednictvím zprávy v Aplikaci.
6.4. Poskytovatel je ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti
příslušný živnostenský úřad.
6.5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
6.6. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní
inspekce.
6.7. Uživatel, který je spotřebitelem, může případný spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.
6.8. Uživatel, který je spotřebitelem, se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s.
přes či na telefonu 299 149 009.
6.9. Poskytovatel se v případě vzájemných sporů zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Uživatelem, pokud je
Uživatel výslovně či konkludentně neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby
VašeStížnosti.cz.
6.10. 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.
7. Závěrečná ustanovení
7.1.

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.

7.2.

Stane-li se kterékoli ustanovení těchto Podmínek či jeho část neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, není tím dotčena
platnost, účinnost či vymahatelnost zbylých ustanovení Podmínek.

7.3.

Podmínky, užívání Aplikace Uživatelem a vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

7.4.

Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

