Všeobecné obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem (dále jen „Strany“),
vzniklé na základě závazné objednávky cloudového produktu Poskytovatele (dále jen „Služba“) prostřednictvím aplikace Geetoo Space
(dále jen „Aplikace“).
1.2. Uživatelem se rozumí svéprávné:
1.2.1. fyzické osoby;
1.2.2. fyzické osoby podnikající;
1.2.3. právnické osoby prostřednictvím fyzické osoby (dále jen „Uživatel“).
1.3. Pro dokončení objednávky v Aplikaci vyžaduje Poskytovatel doplnit tyto fakturační údaje:
1.3.1. identifikační číslo a daňové identifikační číslo v případě, že Uživatel Služby objednává pro podnikatelskou činnost;
1.3.2. platební údaje Uživatele;
1.3.3. adresu Uživatele.
2. Základní pojmy
2.1. Smlouva - závazkový právní vztah, který vznikl na základě přijetí nabídky služeb Poskytovatele v Aplikaci (dále jen „Nabídka“) ve smyslu
ustanovení § 1726 a 1732 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Smlouva se řídí
těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a níže uvedenými přílohami. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele řádně
poskytovat objednané Služby za podmínek stanovených touto Smlouvou a související závazek Uživatele poskytnuté služby užívat za
podmínek stanovených touto Smlouvou, vč. závazku řádně a včas platit sjednanou cenu.
2.2. 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.
2.3. Uživatel - adresát Nabídky, který svým projevem pravé a svobodné vůle Nabídku Poskytovatele podle pravidel v ní uvedených přijal.
2.4. Služba - služba cloud computingu, složená z hardware a software prvků, tedy IT infrastruktury Poskytovatele (dále ve vztahu ke konkrétní
službě jen jako „Produkt“, obecně ve vztahu ke službám Poskytovatele dále jako „Cloud“ nebo „cloudové prostředí“).
2.5. Není-li výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení těchto VOP vztahuje pouze na konkrétní Produkt z Nabídky Poskytovatele, vztahuje
se na celý smluvní vztah.
2.6. Platnost - právní stav, kdy je Smlouvou předpokládaná jednostranná změna Smlouvy doručena předpokládaným způsobem druhé straně.
2.7. Účinnost - právní stav, kdy je platná jednostranná změna Smlouvy způsobilá vyvolávat právní následky.
3. Ostatní dokumenty
3.1. Veškeré ostatní dokumenty dostupné prostřednictvím Aplikace tvoří přílohu Smlouvy a jsou v případě vzájemného rozporu mezi
jednotlivými přílohami vykládány jako modifikace VOP, není-li výslovně ujednáno jinak. Práva a povinnosti související s těmito přílohami
jsou dále rozvedena v těchto VOP.
3.2. Poskytovatel je oprávněn VOP jednostranně měnit pouze v následujícím rozsahu:
3.2.1. ceny obsaženou v Nabídce s účinností vždy k nové Nabídce;
3.2.2. VOP v případě změny licenční podmínek dodavatelů software třetích stran s účinností stanovenou v oznámení Uživateli;
3.2.3. Product Description v případech, kdy je zejména na základě technologického vývoje nezbytné produkt aktualizovat
s účinností stanovenou v oznámení Uživateli.
3.3. Poskytovatel je oprávněn VOP kdykoliv doplnit dle vlastního uvážení, zejména v souvislosti s rozšiřováním poskytovaných služeb. Na změnu
VOP bude Uživatel vždy upozorněn zprávou v Aplikaci.
3.4. Nabídka
3.4.1. Nabídka dostupná v Aplikaci před závazným potvrzením objednávky stanovuje:
a) konkrétní Produkt;
b) vstupní konfiguraci Cloudu;
c) úroveň předplacené technické podpory;
d) cenu a rozsah nabízených služeb;
e) určení úrovně SLA.
3.4.2. Nabídka 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 VOP vstoupit.
3.4.3. Přijetí Nabídky představuje uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1726 OZ a 1732 odst. 1 OZ. V případě, že je již smlouva
uzavřena a tato Nabídka představuje změnu v původní konfiguraci, znamená přijetí této Nabídky změnu již uzavřené smlouvy.
3.4.4. Přijetí Nabídky s výhradou, dodatkem nebo odchylkou se vylučuje ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ.
3.4.5. Poskytovatel tímto předem vylučuje, aby se na uzavíranou Smlouvu vztahovaly jiné obchodní podmínky než VOP a předpokládané
přílohy Poskytovatele v účinném znění ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 OZ.
3.4.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo Nabídku odvolat i ve lhůtě pro její přijetí ve smyslu ustanovení § 1738 odst. 1 OZ.
3.4.7. V případě, že je spolu s Nabídkou uzavřena Smlouva o poskytování služeb jako samostatný dokument, tvoří Nabídka přílohu takové
samostatné Smlouvy o poskytování služeb.
3.5. Product Description
2.3.1. Product Description (dále jen „PD“) obsahuje obchodně-technické aspekty konkrétního Produktu poskytovaného na základě této
Smlouvy.
2.3.2. PD poskytuje informace a doporučení Poskytovatele, které slouží k maximálnímu možnému využití Cloudu.
2.3.3. PD určuje technické pojmy ve smyslu § 558 odst. 1 OZ týkající se konkrétního Produktu.
2.3.4. PD poskytuje informace a doporučení Poskytovatele, které slouží k maximálnímu možnému využití Cloudu a prevenci jeho
nesprávného užívání, které může vést k narušení jeho funkčnosti nezaviněné Poskytovatelem. Upozorňuje tedy na nebezpečí, která
mohou nesprávným využíváním Cloudu Uživatelem nastat.

4. Změna konfigurace Cloudu
4.1. V případě, že Uživatel potřebuje změnit konfiguraci Cloudu (tedy výpočetní prostředky), může tak učinit prostřednictvím Aplikace.
4.2. V případě, že dochází k navýšení prostředků (blíže definovaných v PD) obsažených v konfiguraci Cloudu, dojde k vytvoření nové dílčí
Nabídky, která bude obsahovat pouze Nabídku na prostředky, o které bude konfigurace Cloudu navyšována. Tato nová Nabídka tedy
představuje rozdíl prostředků oproti původní konfiguraci a stává se tak spolu s původní Nabídkou přílohou Smlouvy.
4.3. V případě, že dochází k ponížení prostředků obsažených v konfiguraci Cloudu, dojde k vytvoření záporné Nabídky. Ponížit výpočetní
prostředky nelze v případě, kdy je Smlouva stále v období fixace.
4.4. Poskytovatel nemůže zaručit, že jednotková cena za takto navýšené prostředky bude stejná, jako v původní konfiguraci Cloudu.
4.5. Pro případ, kdy dojde k ponížení prostředků, které již byly dříve navýšeny podle čl. 4.1, dojde nejdříve k ponížení prostředků z nejnovějšího
navýšení.
5. Objednávka a uzavření Smlouvy
5.1. Pro dokončení objednávky v Aplikaci a uzavření Smlouvy je třeba jednoznačný souhlas Uživatele s těmito VOP a všemi ostatními
podmínkami souvisejícími s objednanými Službami Poskytovatele, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou objednané Služby dle Nabídky
Poskytovatele.
5.2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s Provozovatelem a objednávat Služby nabízené
Poskytovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas, případně toto oprávnění nevyplývá
z funkce v organizační struktuře společnosti Uživatele. Tento písemný souhlas může být kdykoliv Poskytovatelem vyžádán a Uživatel je
povinen jej neprodleně předložit, jinak je Poskytovatel oprávněn od poskytování objednané Služby jednostranně odstoupit.
5.3. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel, který splnil veškeré požadavky v čl. 1.3 a čl. 5.1, potvrdí objednávkový formulář v Aplikaci.
5.4. Uzavřením Smlouvy Uživatel prohlašuje, že se seznámil s funkcemi dané Služby a z toho důvodu není v rámci poskytnuté Služby oprávněn
požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených Služeb s odůvodněním, že mu provedení Služby nevyhovuje mimo důvody
stanovené těmito Podmínkami.
6. Trvání smlouvy
6.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. V případě, že je v Nabídce sjednáno období fixace Smlouvy (dále jen „Rezervace“), je po tuto dobu
Smlouva uzavřena na dobu určitou. Po uplynutí období Rezervace je Smlouva považována opět za smlouvu na dobu neurčitou. Rezervaci
je možné formou nové Nabídky prodloužit. Pro případ vypovězení Smlouvy v období Rezervace si Strany sjednávají smluvní pokutu
odpovídající výši fakturace zbývající do uplynutí období Rezervace. Tato smluvní pokuta je splatná spolu s poslední řádnou fakturací za
poskytnuté služby, případně formou doběhnutí řádných měsíčních plateb.
6.2. V případě, že je podmínkou určitých Produktů výpovědní doba i bez sjednání rezerva, je Smlouva na dobu neurčitou se uzavřena
s výpovědní dobou jednoho (1) měsíce.
6.3. V případě, že dojde k jednostranné změně obsažené v čl. 3.2.2 a čl. 3.2.3, se kterou Uživatel nesouhlasí, má Uživatel právo od Smlouvy
odstoupit bez výpovědní doby.
6.4. V případě, že ze strany Uživatele dojde k jednání popsaném v čl. 11.2 a čl. 11.3, má Poskytovatel právo od Smlouvy odstoupit bez výpovědní
doby.
7. Společná ustanovení o SLA
7.1. Reklamace příslušné úrovně SLA
7.2. Mimo smluvní úrok z prodlení sjednaný v čl. 9.8 těchto VOP je v případě porušení sjednané úrovně je SLA Uživatel oprávněn službu
reklamovat a uplatnit smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je vždy vůči příslušné úrovni SLA sjednána v Product Description konkrétního
Produktu.
7.3. Smluvní pokuta představuje příslušnou procentuální slevu z fakturace 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 slevu z budoucí fakturace, kterou je Uživatel oprávněn uplatnit kdykoliv dle vlastního uvážení.
7.4. 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.
7.5. Uživatel provede reklamaci porušení sjednané úrovně SLA prostřednictvím ticketu podaného na Helpdesk. Konkrétní způsob výpočtu SLA
a jeho porušení se řídí vždy podmínkami obsaženými v Product Description konkrétního Produktu.
7.6. Uživatel provede reklamaci chybné faktury tak, že Poskytovateli na e-mailovou adresu fakturace@g2server.cz zašle e-mailem číslo chybné
faktury a popis reklamované záležitosti.
7.7. V případě, je 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.
7.8. Pro případ, kdy jsou peněžité závazky Uživatele vůči Poskytovali po splatnosti si Poskytovatel vyhrazuje právo reklamaci týkající se porušení
sjednané úrovně SLA Uživateli neuznat.
7.9. Výluky z SLA
7.10. Poskytovatel není odpovědný za konektivitu pro připojení cloudového prostředí do prostředí uživatele.
7.11. Poskytovatel není odpovědný za konfiguraci síťového prostředí nutného pro připojení cloudového prostředí do prostředí Uživatele
v případě, že nebyla poskytnuta jako součást služby nebo v případě kdy správu a konfiguraci zajišťuje Uživatel.
7.12. Poskytovatel nenese odpovědnost za nedostupnosti služeb způsobených zásahem Uživatele a stejně tak není odpovědný za jakékoliv
škody, které mohou Uživateli vzniknout poruchou serveru, poškozením dat, chybou operačního systému, jenž byly zapříčiněny okolností
zaviněnou Uživatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, za předpokladu, že Poskytovatel nemohl takovou okolnost předpokládat nebo jí za
vynaložení přiměřených prostředků jinak předejít.
7.13. Poskytovatel není odpovědný za stav jakýchkoliv přenosových sítí a technický stav vybavení jiných providerů, veřejné sítě Internet ani za
stav jakéhokoliv jiného zařízení, které není poskytováno jako součást služby.

7.14. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv chybu software třetích stran.
7.15. Poskytovatel není odpovědný za stav těch součástí cloudového prostředí, které nejsou pod přímou správou Poskytovatele.
7.16. Jelikož se může u jednotlivých Produktů z důvodu různých důvodů způsob výpočtu SLA lišit, je při výpočtu nutné postupovat vždy dle tohoto
dokumentu, který jednotlivá specifika Produktů zohledňuje.
8. Technická podpora
8.1. Technická podpora (dále jen „Support“) je dostupná NON-STOP 24/365.
8.2. Support je v pracovní dny od 9:00 do 17:00 (dále jen „pracovní doba“) dostupný skrze online helpdesk platformu (dále jen „Helpdesk“)
Poskytovatele. Přístup do Helpdesku je Uživateli zaslán po nahlášení problému na e-mailové adrese helpdesk@g2server.com. V případě
kritického stavu je Support dostupný na tel. čísle 226 299 899 i mimo pracovní dobu. Veškeré požadavky směřující Support, vč. těch
telefonických, jsou spolu s časem a postupem řešení evidovány v Helpdesku (dále jen „Tickety“).
8.3. Kritickým stavem se rozumí stav, kdy Cloud není v provozu. Poskytovatel doporučuje kritický stav mimo pracovní dobu hlásit vždy
telefonicky.
8.4. Tickety všech Uživatelů jsou v Helpdesku řazeny do fronty podle toho, kdy byly doručeny a dále dle interní priority Poskytovatele. Tickety
týkající se řešení kritického stavu jsou vždy řešeny přednostně.
8.5. Poskytovatel se zavazuje vyřešit ticket Uživatele zadaný na Support nejpozději do konce pracovní doby následujícího pracovního dne (dále
jen „NBD“).
8.6. Pokud není možné požadavek Uživatele realizovat v termínu, zašle Support odpověď s informací o nemožnosti realizace požadavku
v uvedeném časovém termínu s návrhem předpokládaného termínu dokončení. Toto se týká zejména složitých operací nebo úkonů, které
svou povahou a rozsáhlostí není možné realizovat v termínu nebo takové, které vyžadují další konzultace.
8.7. Pokud požadavek Uživatele vyžaduje další spolupráci mezi Uživatelem a Poskytovatelem, posunuje se doba pro řešení požadavku na NBD
od poslední reakce Uživatele.
8.8. Support průběžně aktualizuje stav daného ticketu v Helpdesku. Každá aktualizace automaticky vygeneruje e-mail osobě, která daný ticket
zadala.
8.9. Časové limity uvedené v tomto článku se vztahují pouze na Support Poskytovatele. Časové limity se nevztahují na jiná oddělení
Poskytovatele.
8.10. V případě, že Support není zahrnut v rámci konkrétního Produktu, jsou úkony Supportu účtovány hodinovou sazbou stanovenou v Nabídce
za každou započatou hodinu. V takovém případě pracovníci Supportu Poskytovatele na tuto okolnost Uživatele upozorní a s úkony
započnou až po předchozím souhlasu ze strany Uživatele.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

9.9.

Platební podmínky
Ceny Cloudu a dalších služeb, vč. způsobu platby se řídí Nabídkou. Cena činí vždy součet cen za všechny odebrané služby.
Platby za Cloud jsou hrazeny na základě faktur vystavených Poskytovatelem.
Splatnost, způsob fakturace a elektronická adresa pro zasílání faktur se řídí podmínkami daného Produktu a nastavením platebních
podmínek v Aplikaci.
Způsobem fakturace se rozumí:
9.4.1. fakturace dopředu za dedikaci prostředků Cloudu specifikovaných Nabídkou. Takováto faktura je vyhotovena vždy na období
nadcházejícího kalendářního měsíce, případně jeho části;
9.4.2. fakturace zpětně za skutečně využité prostředky Cloudu dle ceny určené Nabídkou. Takováto faktura je vyhotovena vždy
k poslednímu dni v daném kalendářním měsíci.
V případě, že není Cloud poskytován od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, bude cena vypočtena jako poměrná částka za
počet dnů, po kterou byl Cloud poskytován. Pro účely tohoto ustanovení si Strany sjednávají, že za kalendářní měsíc považují třicet (30)
kalendářních dnů. Toto se netýká licencí za software třetích stran, které jsou účtovány v plné výši za každý započatý měsíc.
Strany si sjednávají, že povinnost Uživatele uhradit cenu za poskytovaný Cloud je splněna až připsáním na bankovní účet Poskytovatele
uvedený na vystavené faktuře.
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.
Pro případ prodlení s platbou si Strany sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky vč. DPH, a to i v případech,
že Uživatel není plátcem DPH. Toto ustanovení se použije přiměřeně v případech, kdy je na účet Poskytovatele připsána platba v nižší než
fakturované výši, ačkoliv nebylo reklamováno ani poskytování Cloudu opravňující ke slevě za poskytované služby, ani nesprávně vystavená
faktura.
Pokud nedojde k úhradě řádně vystavené faktury do dvaceti (20) dnů po datu splatnosti, vyhrazuje si Poskytovatel právo pozastavit
poskytování Cloudu do doby, než bude celá dlužná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele. V případě, kdy dojde k pozastavení
poskytování Cloudu z důvodu prodlení platby a opětovnému obnovení, bude Uživateli jednorázově účtována smluvní pokuta ve výši
2.000,- Kč bez DPH, splatná spolu s nadcházející fakturací.

10. Licenční podmínky společnosti Microsoft
10.1. Zákaznické licenční podmínky Microsoft jsou závazné pro toho Uživatele, který uzavřel s Poskytovatel smlouvu o pronájmu software
Microsoft, ať již jako součást pronájmu serveru nebo samostatnou smlouvou.
10.2. Poskytovatel není majitelem softwarových práv k produktům Microsoft, ale pouze jejich pronajímatelem na základě uzavřené smlouvy
mezi Poskytovatelem a společností Microsoft. Společnost Microsoft nebo jeho dodavatelé vlastní všechna práva na software Microsoft.
Software je chráněn zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními smlouvami o autorských právech i dalšími zákony a smlouvami
na ochranu intelektuálního vlastnictví. Stav, kdy Uživatel má od Poskytovatele licence software pronajaté nebo k nim má přístup, nedává
Uživateli právo software vlastnit ani k nim mít právo po stránce intelektuálního a autorského vlastnictví dle platné právní úpravy zákonů
České republiky.
10.3. Licence software Microsoft lze používat jen v souladu s pokyny a jen v souvislosti se službami, které Uživateli poskytuje Poskytovatel
(pronájem serverů). Uživateli je zakázáno pořizovat jakékoli kopie software Microsoft umístěných na serverech.

10.4. Kompletní podmínky a omezení použití jednotlivých SW společnosti Microsoft jsou popsány v dokumentu Service Provider Use Rights
(dokument není v češtině), který je společností Microsoft v pravidelných intervalech aktualizován. Obsah dokumentu je pro Uživatel
využívajícího pronajatý software Microsoft závazný.
10.5. Pokud Uživatel porušuje tyto zákaznické licenční podmínky, může Poskytovatel ukončit Uživateli právo používat licence software Microsoft.
V případě, že Poskytovateli vzniknou škody zaviněné porušením ze strany Uživatele, budou tyto škody v plné výši uplatňovány po Uživateli.
V případě porušení je Uživatel též právně odpovědný přímo společnosti Microsoft.
10.6. Licenční podmínky společnosti Microsoft jsou dostupné na adrese www.microsoftvolumelicensing.com.
11. Plnění povinností na základě zákona o informační společnosti
11.1. 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.
11.2. Poskytovatel si na základě plnění zákonných povinností vyhrazuje právo na odpojení Cloudu v případě, kdy Uživatel nebo třetí osoba
provedou z Cloudu nebo na Cloud nepovolenou operaci (DDOS, šíření spamu, zahlcení sítě, apod.). Poskytovatel o odpojení neprodleně
informuje Uživatele.
11.3. Poskytovatel si dále na základě plnění zákonných povinností vyhrazuje právo na odpojení Cloudu v případě, kdy na serveru 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 odpojen.
Zároveň během lhůty dvaceti čtyř (24) hodin nesmí být Uživatelem umožněno další šíření nevhodných dat. Pokud tak Uživatel učiní, bude
předmětný server odpojen okamžitě.
11.4. Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn Cloud odpojit 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.
11.5. Odpojení může být provedeno tak, že Cloud bude odpojen celý od sítě internet a znovu připojen až po vyřešení vzniklé situace. Pokud je
možné problém alokovat pouze na některé porty, nebude server odpojen od sítě internet celý, ale pouze tyto příslušné porty.
11.6. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za finanční ztrátu a poškození jména Uživatele vzniklé při odpojení Cloudu z výše uvedených
důvodů.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Stane-li se kterékoli ustanovení těchto VOP či jeho část neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, není tím dotčena platnost, účinnost
či vymahatelnost zbylých ustanovení Podmínek.
12.2. VOP, užívání Aplikace Uživatelem a vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.
12.3. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Úvodní ustanovení
1.1. Pro účely této Smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „DPA“) se pojmem Zpracovatel rozumí Poskytovatel Cloudu a pojmem
Správce se rozumí Uživatel Cloudu (společně dále jen „Strany“).
1.2. DPA se uzavírá v souvislosti s ochranou dat Správce uchovávaných a zpracovávaných v rámci IT infrastruktury Zpracovatele, která mohou
obsahovat i osobní údaje fyzických osob. Tato DPA představuje Smlouvu o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
1.3. Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je poskytování cloudových služeb. V rámci této spolupráce Stran je třeba chránit
veškerá uchovávaná a zpracovávaná data, která mohou obsahovat i osobní údaje fyzických osob.
1.4. Strany se dohodly, že obsah této DPA se dnem jeho účinnosti stává součástí Smlouvy specifikované v čl. 1.3 této DPA.
1.5. Zpracovatel prostřednictvím svých auditovaných vnitřních předpisů a zvláštních smluvních ujednání garantuje, že jeho zaměstnanci
a poddodavatelé budou zpracovávat data Správce pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném pro plnění Smlouvy, GDPR a zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v případě schválení a účinnosti nového zákona o zpracování osobních údajů i tímto předpisem).
1.6. Zpracovatel se tímto dodatkem zavazuje bez zbytečného odkladu hlásit a dokumentovat porušení zabezpečení jak Správci, tak dozorovému
úřadu v souladu s právními předpisy.
2. Časový rozsah ochrany osobních údajů
2.1. Tento Dodatek se uzavírá v souvislosti s ochranou dat Správce uchovávaných a zpracovávaných v rámci IT infrastruktury Zpracovatele (dále
jen „cloudové prostředí“), která mohou obsahovat i osobní údaje fyzických osob.
2.2. Tento Dodatek se uzavírá na dobu:
2.2.1. trvání Smlouvy;
2.2.2. v případě, že budou na základě rozhodnutí Správce v rozporu se Smlouvou data uchovávána a zpracovávána v rámci cloudového
prostředí i po ukončení Smlouvy, pozbývá tento dodatek účinnosti až výmazem dat Správce z cloudového prostředí. Zpracovatel je
na základě pozbytí účinnosti Smlouvy oprávněn cloudové prostředí zmrazit (odstavení virtuálních serverů) a po čtrnácti (14) dnech
provést likvidaci dat Správce. Zpracovatel je schopen v průběhu této doby kdykoliv cloudové prostředí spustit a umožnit
Zpracovateli migraci dat. Zpracovatel je dále v případě, že byla ke cloudovému prostředí zakoupena služba zálohování, toto
prostředí obnovit ze zálohy do čtrnácti (14) dnů od výmazu původních dat;
2.2.3. Zpracovatel v případě pozbytí účinnosti Smlouvy zajistí obnovení cloudového prostředí nejdéle do sedmi (7) dnů od zaslání žádosti
k obnově v případě, že jsou splněny podmínky v čl. 2.2.1.
3. Místní rozsah ochrany osobních údajů
3.1. Správce má plnou kontrolu nad místem, kde jsou jeho data uchovávána.
3.2. Zpracovatel se pro své služby zavazuje využívat pouze prověřená datacentra na území Evropské unie. V případě, že se Správce rozhodne
v rámci služeb Zpracovatele přemístit svá data mimo území Evropské unie do zemí tzv. Whitelist, zavazují se Strany zajistit veškerou
součinnost k zajištění smluvní doložky obsahující dostatečné záruky smluvních partnerů při zpracování dat Správce.
3.3. Zpracovatel se zavazuje, že v rámci další virtualizace potřebné pro zálohování uchovávaných dat nebudou bez předchozího souhlasu
Správce data nikterak přemisťována mimo vybrané datacentrum.
4. Organizační opatření pro ochranu osobních údajů
4.1. Veškerá data Správce uchovávaná a zpracovávána v rámci cloudového prostředí náleží Správci a jsou považována za důvěrná.
4.2. Zpracovatel se zavazuje taková data chránit s nejvyšší možnou péčí a v případě zvolení některé z forem zálohování provádět takové
zálohování cloudového prostředí v rozsahu stanoveným Smlouvou tak, aby nedošlo k jejich ztrátě.
4.3. Zpracovatel se dále s výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plněné Smlouvy, zavazuje taková data chránit proti případnému zneužití třetí
stranou, nepředávat taková data neoprávněně třetí straně a data dále mimo rozsah služeb neduplikovat. Toto ujednání nijak neomezuje
případné poskytnutí dat na základě vykonatelného rozhodnutí orgánu veřejné moci.
4.4. Zpracovatel se zavazuje, že bude po dobu účinnosti tohoto Dodatku 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 Správce.
4.5. Zpracovatel v rámci těchto organizačních opatření zajišťuje, kontroluje a odpovídá za:
4.5.1. plnění pokynů pro zpracování dat Správce osobami, které mají k těmto datům v případech potřebné správy cloudového prostředí
bezprostřední přístup;
4.5.2. zabránění neoprávněným osobám přistupovat k datům Správce a k prostředkům pro jejich zpracování;
4.5.3. zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících data Správce a
4.5.4. zavedení takových opatření, která umožní určit a ověřit, komu byla data Správce předána a kým byly zpracovány.
4.6. Vzhledem k tomu, že skrze administrační prostředí není Zpracovatel primárně schopen určit, jaká data Správce obsahují osobní údaje
a dále v rozsahu svých služeb není mimo infrastrukturu schopen zajistit soulad zpracování s GDPR, doporučuje Správci v oblasti
uživatelského přístupu datům uchovávaným a zpracovávaným v rámci cloudového zajištění minimálně následujících opatření:
4.6.1. zajištění uživatelských přístupů k uchovávaným a zpracovávaným osobních údajů pouze oprávněným osobám;
4.6.2. zajištění uživatelských přístupů dle čl. 4.6.1 pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto uživatelů, a to na základě
zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto uživatele;
4.6.3. 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, a
4.6.4. zajistit opatření bránící neoprávněnému uživatelskému přístupu k osobním údajům.

4.7. Zpracovatel bude dále sám (a závazně uloží i svým zaměstnancům a poddodavatelům) zachovávat mlčenlivost o datech Správce
a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení dat Správce, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo
příslušných prací.
5. Technická opatření pro ochranu osobních údajů
5.1. Cloudové prostředí je spravováno a zabezpečeno pokročilými a ověřenými technologiemi.
5.2. Zpracovatel se zavazuje, že bude po dobu účinnosti tohoto Dodatku udržovat taková technická opatření, aby ke zpracování docházelo
v souladu s platnými právními předpisy, a aby bylo minimalizováno riziko zneužití dat Správce, náhodného nebo protiprávního zničení,
ztráty, pozměňování, neoprávněného zpřístupnění dat Správce Zpracovatelem, umožnění neoprávněného přístupu k nim vinou
Zpracovatele, a to zejména tato opatření:
5.2.1. v případě administračního přístupu do cloudového prostředí Zpracovatelem se Zpracovatel zavazuje využívat šifrování přenášených
dat Správce pomocí technologie VPN;
5.2.2. Zpracovatel se zavazuje eliminovat možnost náhodného fyzického zneužití dat Správce pomocí jejich rozdělení do velkého množství
náhodně rozdělených datových bloků a podporovat jejich šifrování na úrovni operačního systému i storage;
5.2.3. Zpracovatel se zavazuje omezit přístupová práva k datům Správce pouze na technické oddělení Zpracovatele;
5.2.4. Zpracovatel se zavazuje eliminovat možnost náhodného zneužití datových toků při automatizované analýze AntiDDos softwarem;
5.2.5. Zpracovatel se zavazuje umožnit obnovu dat Správce v cloudovém prostředí v případě bezpečnostních či technických incidentů.
5.3. Zpracovatel se zavazuje, že bude po dobu účinnosti tohoto Dodatku udržovat 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:
5.3.1. Zpracovatel se zavazuje využívat pouze datacentra s víceprvkovým fyzickým zabezpečením;
5.3.2. Zpracovatel se zavazuje zavést ve svém administračním prostředí provádět pravidelné antivirové kontroly;
5.3.3. Zpracovatel se zavazuje používat síťové firewally;
5.3.4. Zpracovatel se zavazuje oddělovat zákaznická data pomocí virtualizace VMware;
5.3.5. Zpracovatel se zavazuje oddělovat toky zákaznických dat pomocí virtualizace sítí NSX a umožnit pro jednotlivá data Správce
v cloudovém prostředí mikrosegmentaci.
5.4. Zpracovatel neodpovídá za případné poškození integrity či napadení dat Správce způsobené vinou Správce skrze jeho uživatelský přístup
do cloudového prostředí a zároveň Správci doporučuje zavedení následujících technických opatření:
5.3.6. zajištění přístupu do cloudového prostředí pomocí technologie VPN;
5.3.7. zajištění šifrování dat na úrovni operačního systému či využití příplatkových služeb šifrování Zpracovatele;
5.3.8. zajištění ochrany dat pomocí antivirového software nebo využití příplatkových služeb antivirového software Zpracovatele;
5.3.9. využití příplatkových služeb zálohování Zpracovatele;
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Správce bere na vědomí, že Zpracovatel cloudové prostředí poskytuje na úrovni IT insfrastruktury jako IaaS a SaaS, tudíž neodpovídá za
jakákoliv další zpracování dat Správce nad rámec IaaS a SaaS, zejména za uživatelské přístupy umožněné Správcem.
6.2. Tento Dodatek jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů.

