
Zmluva o poskytovaní cloud computingových služieb

uzatvorená medii:

Poskytovateťom:

obchodně meno: MADWIRE, s.r.o.
sídlo: Šoltésovej 14,81108 Bratislava
Ičo: 47436310
Dič 2023901869
ič DPH SK2023901869
zapísaná: v OR Okr. Súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 92577/B
zastúpená: JUDr. Tomáš Szimcsik, konatel‘, v zastúpení Jusko Marek na základe plnej moci zo dňa

13.5.2019
Kontaktná osoba: František Molnár
E-mail: frantisek.molnar@madwire.sk
Tel. číslo: +421.910 564 689

a

Užlvateľom

obchodně meno: Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
sídlo: červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IčO: 50102419
ič DPH: 5K2120172802
zapísaná: v OR Okr. súdu Nitra, odd: Sro, vložka č. 39923/N
zastúpená: Mgr. Ivana Tóthová
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislava Zalánová
E-mail: ekonomsp@kalna.eu
Tel. číslo: +421.948 474 857

Článok I
Predmet Zmluvy

1. Táto zmluva upravuje a definuje vzťahy medzi PoskytovateTom a Uživateľom cloud computingových služieb
a dopInkových služieb poskytovaných Poskytovateľom, ktoré nie sú defnované alebo upravené Všeobecnými
obchodnými podmienkami.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluv“ sú Všeobecné obchodně podmienky spoločnosti
MADWIRE, s. r. o. pre cloud computing služby.

3. Na základe tejto Zmluv« Poskytovatel‘ poskytuje Uživateľovi výkonové prostriedky a služby pre produktové
balíčky „ÚčtujPohodlne“ podľa článku II tejto Zmluvy.

4. Užívateíje povinný za baličky ÚčtujPohodlne podľa článku II tejto Zmluvy zaplatíť Poskytovateľovi odplatu
určenú Tarifou (Tarifa je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy) podľa počtu objednaných prístupových účtov.

5. Fakturačně obdobie je jeden mesiac. Poskytovateľ fakturuje za poskytnutú službu vždy k 1. dňu v mesiaci so
splatnosťou 14 dní a faktúru posiela elektronicky na email: ekonomsp@kalna.eu.
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Článokll
Objednané služby

1. Poskytovateľ na základe objednávky (podanej telefonicky, písomne, osobne a ebo elektronicky) od Užívateľa sa
mu v rámci objednaného balička ÚčtujPohodlne zavázuje poskytnúť nasledovné služby:

Položka Služby

. Podpora v definovaná tarifou v rámci objednaného ba ička

. Účtovný softvér na platforme Windows

. Pomoc s migráciou dát

. Reakčná doba dos hodín, štandardne do hodiny

. 5GB storage na používateľa

. Zriadenie prístupových účtov na virtuálny server

. Koordinácia pri údržbe účtovného softvéru

. Prevádzka v móde vysokej dostupnosti (high-availability)

BALÍČEK STAR • Garancia dostupnosti 99,96%
. 24/7 dohľad na konektivitou, infraštruktúrou, systémami
. Neobmedzená konektivita do a zo siete internet
. Rozšíriteťnosť zdrojov pre VPS
. Denné zálohovanie so 7-dňovou archiváciou a zálohovanie 1. dňa

v mesiaci + 1. deň v mesiac, pričom túto zálohu archivujeme
posledně tn mesiace

. 2-mesačná garancia vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti so
službou od účinnosti zmluvy

2. Poskytovateľsa zaväzuje UživateťoV poskytovať prístup k uvedeným službám a prostriedkom.

Článok Ill
Výpadky a odstávky

1. Poskytovatersa zaväzuje ku garancii dostupnosti výpočtových prostriedkovv úhrne 99,96% ročne.
2. Užívateľ má právo na poskytnutie zľavy z Ceny za neposkytnutie dostupnosti Služby v čase, ako je dohodnuté

v bode 1 tohto článku, v prípade, že je spůsobené Poskytovateľom,
3. V prípade Výpadku trvajúcom viac ako 1 hoďnu v úhrne má Užívateľ právo uplatniť si zl‘avu vo výške 1/30

(jednej tnidsatiny) mesačného poplatku za každú takto začatú hodinu, ak si uvedenú zľavu písomne uplatní u
Poskytovateľa najneskór do 1 mesiaca Po skončení fakturačného obdobia, v ktorom k neposkytnutiu
dostupnosti došlo.

4. Poskytovater má právo na vopred oznámenú Technickú odstávku celého systému, alebo jeho časti, za účelom
upgradu, updatu alebo mého zásahu zo strany Poskytovateľa. O potrebe a realizácii Technickej odstávky bude
Poskytovateľ informovať Užívateľov minimálne 7 dní vopred, v pripade akútnej potreby zásahu do systému
najneskór 1 hodinu vopred. Pne prípady podľa tohto bodu nepatrí Užívateľovi nárok na zľavu vzmysle bodu 3
vyššie ani na akúkoľvek inú zľavu alebo ině obdobné plnenie.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje všetky Technické zásahy na systéme realizovať podra technických a technologických
možnosti tak, aby nenarušil chod Virtuálnych serverov a infraštruktúry Ližívateťov.
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ČlánoklV
Viazanost

1. Užívateľsa zaväzuje, že po dobu 24 mesiacov odo dňa začatia účinnosti tejto Zmluv“:
a) zotrvá vo zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom a že po celú túto dobu bude bez prerušenia využívaťSlužby, ktoré

sú predmetom Zmluvy, a to v sůlade $ jeho záväzkami a zároveň neuskutočni žiaden úkon, ktorý by smeroval k
ukončeniu alebo účelom ktorého by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy pred uplynutím Viazanosti (bez
ohradu na skutočné právne následky uvedeného úkonu).

b) sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojim konanim žiaden taký podnet a ani neumožni také konarfe, na
základe ktorého by Poskytovateľovi vzniklo právo odstúpit od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dóvodov
nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Užívateľa, ku ktorým sa zaviazal v Zmluve, alebo na základe
ktorého by bol poskytovater oprávnený mu v dobe Viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie
služieb, ktoré sú predmetom Zmluv“.

2. Ostatné podmienky Viazanosti upravuje prislušný článok Všeobecných obchodných podrnienok.

Článok V
Technické štandardy a bezpečnosť

1. Všetky virtuálne dátové centrá a servery s‘ revádzkované v zabezpečenom dátovom centre na území
Slovenskej Republiky

2. Dátové centrum, v ktorom sú servery umiestneně, spĺňa štandardy TIER Ill (bezpečnosť pri vstupe, napájanie
elektrickou energiou, hasiace systémy, lokalizácia podľa záplavových máp,...)

3. Servery sú uložené v uzamknutom racku, pričom kľúče od racku má k dispozícii výlučne asignovaný
zamestnanec Prevádzkovateľa.

4. Fyzický pristup k racku je umožnený výlučne asignovaným zodpovedným zamestnancom Prevádzkovateľa
(overenie pri vstupe prostrednictvom obČianskeho preukazu a prístupovej karty vydanej konkrétnej osobe),
alebo tretím osobám v sprievode asignovaného zamestnanca (identifikácia OP pri vstupe je nevyhnutná)

5. Napájanie serverovje riešené redundatnými zdrojmi.
6. Prístup k virtuálnym dátovým centrám a virtuálnym serverom je zabezpečený prostredníctvom aplikácie vCloud

Director (od spoločnosti VMware), pričom linka je šifrovaná SSL (Secure Socket Layer).

Článok Vl
Všeobecné ustanovenla

1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednej kópii.
2. Táto Zmluva bola podpisaná oboma zmluvnými stranami dobrovoľne a bez nátlaku. Obe zmluvné strany svojím

podpisom potvrdzujú, že si Zmluvu a k nej prislúchajúce dokumenty prečítali a rozumeli im.
3. Vzťahy neupravené v tejto Zmluve sa nadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zákonom.
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V Bratislave dňa 10.03.2021 V Kamej nad Hronom dua ~t4‘ ‚‘3 ü41

MADWIRE, s.r‘O. 4 5OC~Á1J(YPGD~JW
Soltesovej 14. Bratis ~va 81108 Služby Kona .

iČo: 47436310, iČ PH: 5K202390V ~ Česvesej oniády 55,93532V i~o ro~ Hmnom
Obchodn,ý registe ‚Okres súd Br islava I ~50 102 419 I~ DPH: 5Ul2o172ao2
Oddiel:$ro, Vlož ~ 25 1

- Posk~ovaf Za Užívateía
Marekiusk‘ Mgr. Ivana Tóthová

Zinlt~va o poskytovaní cloud computlngových siužieb



TARIFA
neoddeliterná súčasC zmluvy o poskytovaní cloud computingových služieb

Táto Tarifa upravuje ceny jednotliWch parametrov a položiek služby ÚčtujPohodlne. Je neoddeliteínou súčasťou Zmluvy
O poskytovaní cloud computingo‘iých služieb.

Cena služby ÚčtujPohodlne

Položka Jednotka Cena mesačne bez DPH Cena mesačne yr. DPH

Balíček MINI 1 účet 12,00€ 1440€

Balíček STARTER 1 účet 16,00 ( 19,20 €

Balíček STAR 1 účet 26,00 € 31,20 €

Balíček BUSINESS 1 účet 40,00 € 48,00 €

Pre všetky balíčky platí štandardná zI‘ava:
-5% pri viazanosti 12 mesiacov
-10% pri viazanosti 24 mesiacov

Balíček Microsoft Office 1 účet 25,00 € 30,00 €
Professional

* uvádzané ceny sú bez DPH

Technický support

Balíček MINI Balíček STARTER Balíček STAR Balíček BUSINESS

v pracovných dňoch 30 minút 30 niinút 1 hodina 4 hodina
08:OOh - 17:OOh

v pracovných dňoch 40€ ‚začatá hodina 40€ ‚začatá hodina 40€ ‚začatá hodina 40€ ‚začatá hodina
i7:OOh - OtOOh

Reakčný čas do 24 hodin do 24 hodIn do 12 hodin do 1 hodiny
v pracovných dňoch

Extra podpora 40€ ‚začatá hodina 40€ ‚začatá hodina 40€ ‚začatá hodina 40€ ‚začatá hodina
v pracovných dňoch

Extra podpora 60€ ‚začatá hodina 60€ ‚začatá hodina 60€ /začatá hodina 60€ ‚začatá hodina
víkendy a sviatky

* uvádzané ceny sú bez DPH

Automatická synchronizácia dát medzi zariadeniami a cloudom (Nextcloud)

Objem dát 10GB 25GB 50GB 100 GB

mesačná 5,00 € 8,00 € 13,00 € 20,00 €
fakturácia

ročná fakturácia 50,00 € 80,00 € 130,00 € 200,00 €

Zrn uva o poskytovaní cloud computingových služieb



VŠEOBECNÉ OBCHODNĚ PODMIENKY

Všeobecné obchodně podmienky
Spoločnost MADWIRE, 5. r. o., iČo: 47436 310, so sídlom: Šoltésovej 14,811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L odd.:
Sro, vložka Č. 92577/B (ďalej len ‚Yoskytovater‘), za účelom podrobnejšej úpra‘y vzájemných práv a povinnosti medzi spoločnostou MADWIRE, 5. r. 0. ako
poskytovate(om cloud computing služieb a ďalšĺch súvisiacich služieb (ďalej aj ako Služba‘ alebo ~Služby‘) a právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré
vstupujú do zmluvných vztahov so spoločnostou MADWIRE, 5. r. 0. (ďalej aj ~Uživater/ ~Užívateliai vydáva tieto Všeobecné obchodně podmienky spoločnosti
MADWIRE, 5. r. o. na poskytovanie cloud computing služieb (ďalej aj ~VOP alebo Yodmienky“)

Definícia pojmov

1.1 Pre účely týchto VOP a zmlúv, ktoré na tieto vop odkazujú:
Poskytovaterje spoločnost MADWIRE, S. r. 0. iČo: 47436 310, so sídlom: šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, zapisaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka Č. 92577/B.
Užívaterje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá jev zmluvnom vztahu s Poskytovaterom na základe Zmlu‘y o poskytovaní cloud computing služieb.
záujemca je osoba, ktorá má záujem uzavriet Zmluvu o poskytovaní cloud computing služieb 5 Poskytovaterom a která adresuje Poskytovaterovi prejav
vůle vo forme Objednávky.
Zmluvnými stranami Sa rozurnejů Poskytovatef a Uživateí, ktori uzavrell Zmluvu O poskytovanĺ cloud computing služieb.
Tretie subjekty, tretie osoby sú akékorvek ině osoby a subjekty odlišné od Poskytovatera a Uživatera. ak nie jev Zmluve a týchto VOP ustanovené inak.
Cloud computing služba predstavuje poskytnutie Služby, ktorá umožňuje náhradu klasického fyzického servera za virtuálny. Služba predstavuje
‚ymedzený diskový priestor 5 prlradeným počtem Cpu (procesorom) s garantovaným výkonom, památou RAM a ďalšimi dopInkovými službami na
serveroch Poskytovatera ktorý slúži ako miesto pre umiestnenle a prevádzku požadovaných softvérových produktov. aplikácii a riešeni v kombinácii 5

uži‘saterskými dátami, ktoré Uživate[využíva pre svoje účely a na ktoré pristupuje vzdialene.
Služba je poskytovanie cloud computing služieb prípadne mých súvisiacich služieb Poskytovatefom.
Internetová stránka Poskytovatera je internetová stránka ~.getwingu.sk.
Registrovaný užívaterje osoba platne registrovaná prostrednCctvom lnternetovej stránky Poskytovatefa.
Objednávkaje budúcim uživatefom závázne objednaná Služba, ktorá obsahuje identifikačně údaje budúceho Uživatera. definuje základné parametre ním
požadovanej Služby, dobu trvania.
ZmIuva je zmluvou o poskytovaní cloud computing služieb, ktorú uzatvára 5 Už~vate( 5 Poskytovaterom. Súčastou zmlu‘y můžu byt aj Špecifikácie
jednotlivých poskytovaných Služieb, pričom Zmluva a Špecifikácia sa označujú aj spoločne ako Zmluva.
Vlazanostje doba trvania Zmluvy určená v Zmluve.
Systémové prostrledky predstavujú súhrn výkonových parametrov poskytovaných uživaterovi. Sú to najmá Virtuálna operačná památ(vRAM). virtuálný
procesor (‚‘CPU) a virtuálny priestor (vHDD).
VirtuáIna operačná pamáf (vRAM) je množstvo operačnej památe. ktorú může Uživater použit pri ‚ytváranĺ nových virtuá nych serverov. vRAM je
definovaná ako množstvo gigabytov operačnej památe.
Vlrtuálny procesor (vCPU) je množstvo výpočtového procesorového výkonu, ktorý může Uživater použit pri ‘ytváraní nových virtuálnych serverov.
Množstvo vCPU je udávané vjednotkách kusov.
Virtuály priestor (vHDD) je kapacita priestoru pre uloženie dát Uživate[a. VetkostvHDD je udávaná v gigabytoch, pripadne terabytoch.
Vlrtuálny server (VPS — virtual private server) predstavuje súhrn pridelených systémových prostriedkov a softvérového ‚ybavenla. Správa a operácie
virtuálnym serverem sú prevádzané Uživaterom, ak v Zmluve o poskytovaní cloud computing sIužieb nieje dojednané inak.
Virtuálna sleť je softvérovo definovaná sletová infraštruktúra pozostávajúca z virtuálnych sietových súčasti.
Technickou odstávkou sa rozumie vopred oznámená odstávka celého systému, alebo jeho časti, za účelom upgradu, updatu alebo mého zásahu zo
strany Poskytovatera.
Výpadkom Sa rozumie neplánované odstavenie celého systému, alebojeho časti. vplyvom vyššej moci alebo neautorizovaným zásahom tretej strany.
vcloud Director je aplikácia slúžiaca na správu systémových prostr edkov, virtuálnych serverov (vytváranie, mazanie. spúštanie a zastavovanie) a
virtuálnych sletí dostupná Uživaterovi.
Pay-as-you-go (PAYG) je obchodný model, pri ktorom Uživater uhrádza poplatky za poskytované služby po ukončení fakturačného obdobia na základe
reálnej spotreby systémových prostriedkov.
Internet je medzinárodná verejná informačná dátová elektronická komunikačná sleť.
zókonom Sa pre účely VOP rozumejú všetky platné právne predpisy Slovenskej republikya medzinárodné právne predpisy, ktorýmije Slovenská republika
viazaná.

1.2 Všetky pojmy uvedené v bode 1.1 tohto článku sav texte vyskytujú v prísIušných gramatických tvaroch.

II.
Registrácia

na internetovej stránke Poskytovatera

2.1 Po registrácH na mnternetovej stránke Poskytovatefa je na email účet zadaný Užívatefom zaslané náhodné heslo. Registrovaný uživate[je povinný si
násIedne heslo zmenit a uchovávat toto heslo v tajnosti a nezdielat ho s tretimi osobami. Použivater nesie plnú zodpovednost za všetky úkony,
ktoré sú zjeho účtu vykonané.

2.2 Registrovaný uží~aterje povinný okamžite prevádzkovatefa informovat, pokiaf má akékofvek podozrenie na zneužitie Či spristupnenie svojho konta
tretej osobe. V prípade odůvodnenej obavy, že dochádza alebo může důjst k zneužitiu účtu poživatera, je prevádzkovatef oprávnený účet použĺvatefa
zablokovat pripadne ho vyzvať k zmene hesla.

2.3 Prevádzkovaternezodpovedá za Škody. ktoré by registrovanému užívaterovi mohli vzniknútv důsledku vyzradenia alebo zneužltia jeho pristupového
hesla.

2.4 Prevádzkovaterje oprávnený okamžite pozastavit či zrušit registráciu použivatera, pokiaf sa odůvodnene domnieva. že použivateí porušuje tieto
obchodné podmienlnj alebo ině vzájomné dojednanle. Zánikom či zrušením registrácie nie sú dotknuté tie ustanovenia VOP. ktoré vzhradom
svojej povahe pretrvávajú.

Ill.
Uzatvorenle Zmluvy

O poskytovaní cloud computing siužieb

3,1 Poskytovatef poskytuje Služby na základe pisomnej Zmlu‘y uzatvorenej s Uživatefom a Poskytovateíom. Poskytovatef a Uživater vstupujů do
zmiuvného vztahu za podmienok stanovených vo VOP, pričom VOP sú neoddeliternou súčastou Zmluvy.

3.2 Použivatersi objedná službu na základe odoslaného registračného formulára prostrednictvom slete internet cez internetovú stránku Poskytovatera,
pričom objednanim služieb prostrednictvom siete internet vyslovuje Užlvater svoj závázok nadit Sa týmito VOP rovnako, ako by tieto podmienky
bol podplsané vo forme zmluvy. VOP sú závázné v platnom aktuálnom zneni. Rovnaké podmienky ako v prvej vete platia pre elektronické

Všeobecné obchodně podmienky spoločnosti MADWIRE, S. r. 0.
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objednávky (objednávka prostrednictvom emailového účtu Objednávatela), telefonické objednávky, pripadne objednávky realizované osobne
v sídle Poskytovatela.

3.3 Zmluvný vztah založený podIa týchto VOP vzniká medzi zmluvnýrni stranami okamihom schválenia zaslaného a rladne ‚yplneného registračného
formulára UžlvateIa zo strany Poskytovatela služby a riadi Sa ustanovením obchodného zákonnika a nadvázujúcich predpisov.

3.4 V prĺpade potreby je možné uzaworit Zmluvu aj pisomne mimo registračného formuláru zaslaného Uživatelom Poskytovatelovi.
3.5 Záujemca je svojou Objednávkou viazaný Po dobu 30 dní odo dňa jej doručenia Poskytovatelovi, pričom Poskytovatermá právo odmietnut uzavriet

Zmluvu za podmenok podra yaP.

Predmet Zmluvy

3.6 Na základe Zmluvy o poskytovaní cloud computing služieb:
3.6.1 Poskytovatersa zavázuje uživatelovi zriadit cloud computing službu alebo poskytovat prislušnú Službu a plnit všetky ďalšie povinnosti

znej vyplývajúce tak, ako sú stanovené týrnito VOP a Zmluvou.
3.6.2 Uživatel sa zavázuje platit Poskytovatelovi za pinenle jeho závázkov podra Zmluvy Odplatu za poskytovanie Služby vo výške stanovenej

Zrnluvou Tarifou, spósobom a za podmienok stanovených ZmluvouNOPfrarlfou a plnit všetky ďalšle povinnosti tak, ako sú vymedzené
v VOPiZmluve alebo ako zo Zmluv), vyplývajú.

IV.
Rozsah poskytovania Služby

4.1 Poskytovatelje oprávnený Užlvaterovi poskytovat Službu výlučne na základe platne uzavretej Zrn uvy, a to v súlade 5 VOP a Zákonom.
4.2 Poskytovatel poskytuje Užívatelovi Službu, a to len v pripade riadneho a včasného splnenia všetkých závázkov Užívatela stanovených v VOP

a v Zmluve S výnimkou prípadov uvedených v týchto VOP.
4.3 Poskytovatelje oprávnený odmietnut uzavretie Zmluvy v pripadoch uvedených v VOP a Zákonorn.
4.4 Ak nebudú dané podmienky na odrnietnutie uzavretia Zrnluvy podra Zákona alebo podIa týchto VOP, uzavrie Poskytovatel Zrnkwu s každým

záujemcom (fyzickou, ako aj právnickou osobou), ktorý splní podmienky stanovené týmito VOP a Zákonorn.
V.

Podmienky na poskytovanie Služby

5.1 Záujemca O poskytovanie Služby je povinný pred uzavretirn Zmluv)‘:
5.1.1 doručIt Poskytovatelovi Objednávku.
5.1.2 predložit na požiadanie Poskytovatela všetky ním „yžiadané dokumenty osvedčujůce totožnost záujerncu O poskytovanie Služby alebo

jeho splnomocneného zástupcu a dokumenty osvedčujúce. že záujemca O poskytovanle Služby disponuje všetkými nevyhnutnými
povolenlaml a súhlasmi dotknutých subjektov spojenými s užlvanlm Služby. Údaje o záujemcovi budú využité za účelom
uzatvorenia Zmluvy.

5.2 V pripade, že z VOP alebo Zákona nevyplýva niečo mé, Poskytovatelje oprávnený odmietnut uzavretie zrnlirvy so záujemcom O poskytovanie Služby,
ak:
5.2.1 Poskytovatel nedostal v zmysle bodu 5.1.1 VOP od záujerncu O poskytovanie Služby Objednávku, obsahujúcu údaje potrebné pre

uzavretie Zrnluvy,
5.2.2 Poskytovatel nedostal v zmysle bodu 5.1.2 VOP od záujemcu O poskytovanie Služby požadované dokumenty,
5.2.3 Poskytovater nedostal v zmysle bodu 5.1.2 VOP od záujerncu O poskytovanie Služby hodnoverné doklady preukazujÚce pripadné

nevyhnutné povolenia a súhlasy dotknutých subjektov v súvislosti s užívaním poskytovanej Služby.
5.2.4 poskytovanie Služby podIa Objednávky je zo strany Posl‘ytovatela v požadovanom mieste, požadovanom rozsahu alebo za podmienok

požadovaných záujemcom o poskytovanie Služby technicky neuskutočnitelné, alebo by bob možné len svynaloženim neprimerane
vysokých nákladov,

5.2.5 Poskytovatel nemá od záujemcu O poskytovanie Služby záruku, že bude dodržiavatZrnluvu, pretožeje/bol dlžníkom Poskytovatela alebo
mého zrnluvného partnera Poskytovatera alebo tretia osoba už predtým odstůpila od zmluv)‘ s nim abebo zmbuvu sním vypovedal a je
tak důvodný predpoklad. že záujemca o poskytovanie Služby nebude riadne a včas plnit svoje závázky stanovené Zmluvou,

5.2.6 záujemca nesůhbasí s VOP, podmienkami Zmluv7 a Zmluvných dokurnentov,
5.2.7 jej uzavretie by bob v rozpore so Zákonom.

5.3 Poskytovatelje povinný začat poskytovat Službu v súbade 5 VOP a Zmlirvou, pričom sůčasne musla byt spbnené nasledovné podrnienky
5.3.1 zmluva bude medzi zmbuvnými stranami platne uzavretá,
5.3.2 Užívatel riadne a včas zaplatí Poskytovatelovi všetky zo ZmIuv3 a Objednávky vypbývajúce finančné závázky, vrátane
5.3.3 neexistujú technické alebo organizačné prekážky, ktoré by Poskytovaterovi znemožňovali začat poskytovanie Služby.

5.4 Poskytovatelvynaloži úsibie zriadit prvé pripojenie k Sbužbe v lehote uvedenej v Zmluve; PoskytovateIje však oprávnený túto lehotu zmenit, ak nie
je zriadenie v tejto lehote možné, predovšetkým z důvodov nespinenia. resp. oneskoreného spinenia povinností Uživateía podIa bodov 5.3 a g,j
VOP, ako aj zďalších technických. organizačných alebo externých důvodov, ktoré nemuseli byt známe v čase podpisu Zmbuvy. Akákolvek
zodpovednost Poskytovatela v pripade nezriadenia Služby v uvedenej poriadkovej lehote jez uvedených důvodov vybúčená.

Článok Vl.
Podmienky obmedzenia poskytovania Služby

6.1 Poskytovatelje oprávnenýv nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas prerušit abebo obrnedzit poskytovanie Služby beztoho, aby Sa to považovalo
za akékolvek porušenie Zmlu‘y, a to z dóvodov poskytovania služieb pre orgány krízového rladenia a pre ostatných užívaterov zaradených do
systému prednostného spojenia a prevádzku tiesňových volaní na postihnutom území pri mimorladnych udalostiach a krizových situáciách. Ďabej

důvodu rozhodnutia prlslušného orgánu Sbovenskej republiky, závažných organizačných, technických alebo prevádzkových dóvodov, a taktiež aj
prevýkon prác potrebných pre prevádzku, údržbu a opravu technických a technologických prvkov alebo prác potrebných v snahe vyhnútsa chybám
v systéme. Na tieto skutočnostl bude Uživatel upozornený vopred v súlade správami a povinnostami Poskytovatera súbade 5 bodom 7.6 VOP

6.2 Poskytovatelje oprávnený dočasne prerušit alebo obrnedzit poskytovanie Služby podIa ustanovení Zákona a VOP beztoho, aby sa to považovalo
za akékolvek porušenie Zmluvy, a to v prípade ak Uživatel:
6.2.1 zneuživa Službu abebo ak Uživatel umožňuje jej zneuživanie, a to až do odstránenia zneuživanla bebo ‚ykonania technických opatreni

zamedzujúcich toto zneuživanie. Zneužlvaním Služby je naprfldad najmě: (i) vykonávanie akejkolvek nezákonnej abebo inej nevhodnej
aktivity, ktorá jev rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to prostredníctvom poskytovanej Služby; (ii) šlrenle a
urnožnenle šírenia nezákonnej alebo najmě nevhodnej komunikácie; (iii) šírenle a umožnenie širenia počítačových vírusov; (iv) širenie a
umožnenie šlrenia nevyžiadaných a obtažujúcich správ: (v) porušovanie a umožnenie porušovania autorských alebo vlastníckych práv: (vi)
narušenie bezpečnosti sletí a systěmov; (vi) neoprávnený prístup alebo pokus o ziskanle neoprávneného pristupu k Odajom v sietach a
systémoch; (viii) pretaženle sieti a systémov (ix) keďsa Po uzavreti Zrnluvy preukáže. že Užlvatelje dlžnikom Poskytovatela alebo mého
jeho zmbuvného partnera; (x) porušením povinností Užívatela;

6.2.2 nezaplatí v lehote splatnosti, ani po upozornení a určeni dodatočnej štrnást dňovej lehoty na zaplatenle Odplatu za poskytovanle Služby
alebo jej čast, a to až do úplného zapbatenia Odplaty za poskytovanie Služby vrátane prislušenstva alebo zániku Zmbuvy:
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6.2.3 podstatne porušil ině ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak bol Uživateí na možnost prerušenia alebo obmedzenia Z tohto důvodu
upozornený Zo strany Poskytovatera.

6.3 V pripade, že Poskytovate[ prerušl, resp. obmedzi poskytovanie Služby v zmysle bodov 6.1, 6.2 VOP nezakladá toto konanie Poskytovatera právo
Užívatera na zaplatenie akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady Užfvaterovl Poskytovateťom a zároveň Uživaterje povinný platit v cerom rozsahu
Odplatu v súlade s touto Zmluvou bez nároku na akěkorvek zravy.

6.4 V prlpade opátovného poskytovania Služby podra Zmluvy Po odpadnuti důvodu určeného v bode 6.2 VOPje Poskytovateroprávnený požadovat od
Užívate[a úhradu nák adov stým spojených podra Tarify platnej v čase opátovného aktivovania Služby pre Užívatera bez zmeny podmienok Zmluvy
uzavretej medzi oboma zmluvnými stranami.

6.5 Poskytovaternenesie zodpovednostza nemožnost doručenia správy prostrednictvom elektronickej pošty (email), ak hola spůsobená tretou osobou,
prĺpadne zaradenim P adresy odosielatera správy do zoznamu potenciálnych nebezpečných odosielaterov (,‚black listi alebo technickými
obmedzeniami Siete internet, najmá kapacitným obmedzenami nastavenými v SMTP protokole.

Článok VII.
Práva a povinnosti Užlvatera, zodpovednost Poskytovatera

7.1 Poskytovater je povinný poskytovat dohodnuté Služby v rozsahu‘ spůsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou alebo Objednávkou a
stanovených vo VOP. Pri poskytovanĺ Služieb je Poskytovaterviazaný Zákonom.

7.2 V rámci pinenia predmetu Zmiuvy Sa Poskytovater zavázuje vykonávat pre Užívatera primeranú starostlivost o bezpečnost a plynulost prevádzky
Služieb. Poskytovatergarantuje nepretržité poskytovanie Služieb.

7.3 Poskytovater je povinný poskytovat Uživaterovi pomoc a technickú podporu prostrednlctvom vCloud Director -u na internetovej stránke
Poskytovatera.

7.4 Poskytovaterje oprávnený uskutočnlt krátkodobé prerušenie v poskytovaní Služieb na ne‘yhnutne dlhú dobu za ůčelom údržby a prípadných opráv
svojich zariadeni.

7.5 Poskytovater je oprávnený pozastavit alebo obmedzit poskytovanie Služieb, pokiaí je posiwtovanie Služleb znemožnené alebo obmedzené
neodvrátitelnou udalostou, ktorú nebolo možné predvidat alebo jej zahrániť (najmá vyššia moc a ině okolnosti vylučujúce zodpovednostv zmysle
Obchodného zákonnika).

7.6 Poskytovater sa zavázuje oznámit Uživatelovi plánovanú odstávku Služieb bez zbytočného odkladu, najmenej však 7 dni vopred. Výpadok Služieb
spůsobený neodvrátitelnou udalostou sa Poskytovatel zavázuje oznámit Uživatelovi bezodkladne, hneď ako Sa O výpadku a pričinách výpadku
dozvie Poskytovaterv uvedených pripadoch neoveruje doručenie oznámenia Uživaterovi. Odoslanie oznámenia na kontaktnú emailovú adresu
Uživatera je považované za doručenie. Uživaterberle túto skutočnost na vedomle.

7.7 Poskytovater je oprávnený dočasne prerušit či obmedzit poskytovanie Služieb v nevyhnutnom rozsahu bez predchádzajúceho upozornenia
Uží~atera‘ ak sú Službyvyuživané v rozpore so Zmluvou, a ak tým dochádza k ohrozeniu funkcie zariadenia Poskytovatera alebo tretich subjektov.

7.8 Poskytovaterje oprávnený dočasne obmedzit velkost vyhradeného diskového priestoru pre Užívatera‘ prenosovú rýchlost pre Užívatera alebo ině
činnosti Uživatela na zariadeniach Poskytovatera na určltú hran cu, ak by doterajšou činnostou Užívatera dochádzalo k ohrozeniu alebo
podstatnému obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadeni Poskytovatera alebo činností ostatných uživaterov

7.9 PoskytovateIje oprávnený jecinostranne obmedzit alebo zmenit funkčnú alebo technicků Špecifikáciu Služby, alebo vylepšit uživatelské rozhranie
na prístup k Službe, pokiarje táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade 5 najnovšimi odbornými poznatkami v prlslušnom odbore alebo
nesporne prispeje k uživatelskému komfortu pri využívaní Služby;

7.10 Poskytovatel nie je zodpovedný za prerušenie poskytovania Služieb Užlvaterovi v pripade, že si Uživater poruchu spůsobil sám‘ v pripade zásahu
tretich osůb‘ či vyššej moci (povodeň. požiar‘ vietor, vojna, zemetrasenie a pod.) alebo v pripade poruchy na zariadenitretich dodávaterov, najmä
rozsiahly a dlhodobý výpadok dodávky elektriny, telekomunikačného spojenia atď.)‘ pokial týmto skutočnostiam preukázatefne nebolo možně
zabránit alebo neboli spůsobené nedbalostou Poskytovatela alebo boll spósobené neodvrátiternou udalostou nemajúcou původ v prevádzke
Služby.

7.11 Poskytovater Sa zavázuje odstránit poruchy/závady‘ ktoré neboli spůsobené Uživatelom alebo osobou‘ ktorá hola oprávnená konat v mene
Užlvatera.

7.12 Vprípade‘ že Poskytovaterodstráni poruchu/závadu‘ ktorú si Llžívaterspósobil svojim konanim‘je taitýto zásah spoplatnený podia aktuálnej tarify
ceny práce.

7.13 Poskytovatel nezodpovedá za Škody alebo ušlý zisk ktorývznikol použlvaním Služieb.
7.14 Poskytovatel nemá prístup k obsahu a nemá možnost kontroly obsahu uložených dát Uživatela. Poskytovatel nie je zodpovedný za obsahovú

stránku uložených/ zálohovaných dát na diskovom priestore‘ ktorý Uživatel využiva na svoje účely v rámci Služby‘ Poskytovatel nie je zodpovedný
ani za využivanie Služieb Užívatefom v rozpore splatnými právnymi predpismi SR.

7.15 Poskytovatel nic jev sůvlslosti 5 ukladanými dátami zodpovedný za prípadné porušenie práv duševného vlastnictva na virtuálnom serveri‘ web
stránkach a e-mailových schránkach Užívatera, ktorého sa dopustí Uživatel použivaním a Širenim rnateriálov, na použ‘tie ktorých nemá potrebný
súhlas ich autorov. Poskytovateltiež nezodpovedá za prípadně porušenie práv k názvu domény, na ktoré Sa vztahuje ochrana obchodného mena‘
ochrannej známky alebo má ochrana právom duševného vlastnictva.

7.16 Poskytovatel garantuje nepretržitú prevádzku 5 dostupnostou 99‘96% služieb Cloud Servera a ich dodatočných služieb‘ ktoré si Uživatel k nim
objedná. Poskytovatergarantuje pristup na server pomocou vCloud Directoru.

7.17 uvedená Garancia Sa vztahuje výhradne na výpadky či poruchy, ktorě boli preukázaterne spósobené zo strany Poskytovatela. Rozhodujúcim je
monitoring Poskytovatela. Poskytovatel nezodpovedá za poruchy spůsobené mimo jeho technológie (teda poruchy tretich strán cestou k
uživaterovi).

7.18 Poskytovatelsa zavázuje obnovitfunkčnost Služby počas bežnej pracovnej doby (pracovně dni od 8.00 do 18.00 hod), najneskórdo 2 hodIn Potom‘
ako bude Technická podpora Užívatelom k tomu vyzvaná telefonicky. je potrebné, aby Uživatel bez zbytočněho odkladu Po tejto výzve zaslal aj
výzvu na emailovú adresu lnfo@getwingu.com. Poskytovatel sa zavázuje poruchy odstránit do 24 hodIn Po začatí prác.

7.19 V pripade, ak bude Poskytovatervyzvaný k obnoveniu funkčnosti Služby mimo bežnú pracovnÚ dobu Poskytovatela, je povinný obnovit funkčnost
Služby najneskůr do 6 hodin potom. ako bude Technická podpora Užlvaterom k tomu vyzvaná telefonicky. je potrebné, aby Uživatel bez zbytočného
odkladu po tejto výzve zaslal aj výzvu na e-mailovú adresu info@getwingu.com. Poskytovatelsa zavázuje poruchy uvedené do 24 hodin po začati
prác.

7.20 Garancia dostupnosti sa nevztahuje na prerušenie Služieb z důvodu nepredvídaných udalosti (napr. povodeň, požiar, zemetrasenie‘ teroristický
útok‘ vojna...), vplyvom skutočnosti zapričmnených tretimi dodávatelmi (napr. dlhodobý výpadok dodávok energií‘ výpadkom telekomunikačných
služieb poskytovaných tretou stranou) a neoprávneným zásahom tretou osobou do prevádzky serverov.

7.21 Poskytovatelnezodpovedá za výpadky spůsobené neodborným zásahom Užívatela alebo správcom systému Uživatela.

VlIl.
Práva a povinnosti Užlvateia‘ zoclpovednosť Uživatera

8.1 Uživatelje povinný Služby uživat len spůsobom‘ ktorý jev súlade so Zmluvou, VOP. 5 prípadnými pokynmi Poskytovatela a v sůlade so všeobecne
záváznými právnymi predpismi.
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8.2 Užívaterje povinný uhradit Cenu, poplatky a náhrady za poskytnuté Služby riadne a včas podra Zmluv)‘.
8.3 Užívaterje povinný zoznámit sa pred začatím využivania Služby $ obsahom VOP a Zmli.Nou.
8.4 Ak nie je uvedené inak, má Uživater možnost kedykorvek zmenit spÓsob prevádzky alebo rozsah objednaných Služieb pre ďalšle obdobie, najmá

pridanim či odobratím jednotlivých komponentov Služieb, a to v rozsahu. ktorý zodpovedá aktuálnej ponuke Služieb Poskytovateía.
8.5 Užívaternieje oprávnený prevádzkovatv rámci Služieb na svojom Seiveri (Virtuálnoni serveri) obsah, ktorý jev rozpore:

8.5.1 5 právnym porladkom Slovenskej republiky.
8.5.2 s normami prislušných orgánov Európskej únie, Európskych spoločenstlev, Európskeho hospodárskeho spoiočenstva, pokiar Sa na

základe pristupu Slovenskej republiky k Eur6pskej únii priamo aplikujú tiež na terltórium Slovenskej republiky.
8.5.3 S medzinárodnou Zmkniou. ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov alebo v Zbierke

medzinárodných zmlúv,
8.5.4 s dobrými mravmi,
8.5.5 so zásadami poctivého obchodného styku,
8.5.6 so zvyklostami alebo s rozhodnutím súdu alebo právnymi obyčajami daného jazykového teritória.

8.6 Užívatersa zavázuje na Serveri neumiestňovat najmá:
a. erotický a pornografický obsah a iný obdobný obsah v akejkotvek forme;
b. obsah nabádajúci k národnostnej, náboženskej. rasovej alebo etnickej neznášanlivosti
c. obsah šíriaci alebo podnecujúci extrémizmus, propagujúci fašizmus alebo Ině podobné extrémistické ideológie;
d. obsah zasahujúci do osobných a osobnostných práv tretích osůb. práv na ochranu osobnosti, na ochranu dobrého mena právnickej

osoby
e. dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameranim na warn alebo podobným zameranim;
Ĺ download servery;
g. nelegálne získaný softvér za účelom d‘alšieho predaja, šírenia alebo poskytovania tretím osobám;
h. chat servery;
i. servery zameriavajúce Sa na šírenie ne‘yžiadanej pošty (tzv. spamu);
j. servery pretažujúce databázové systémy;
k. servery obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a i5lmových súborov (mp3, mpeg. avi);
I. servery nadmeme zatažujúce linku;
m. servery porušujůce autorské práva alebo mé práva duševného vlastníctva vrátane priemyselných práw
n. odkazy, údaje a dáta týkajúce Sa hazardnej hry, ktorej nebola udelená licencia podra právnych predpisov platných na území Slovenskej

republiky, vrátane poskytovania zakázanej ponuky hazardnej hry, propagovania alebo prevádzkovania hazardnej hry dostupnej na
území Slovenskej republiky bez licencie podra osobitného zákona.

8.7 Uživaternesie v pinom rozsahu zodpovednost za obsah svojho Virtuálneho servera. Poskytovater nemá prístup k obsahu a nemá možnost kontroly
obsahu uložených dát Uživatera.

8.8 Užívateí v pinom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré spůsobi v sieti Internet alebo tretím osobám, a to najmá neoprávneným pristupom k
informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním nevyžiadaných spmávalebo mým zneužívaním prístupu do slete Internet
alebo mým neoprávneným konanim.

8.9 tiživateív pinom rozsahu zodpovedá za prípadné porušenie práv tretích osůb k počítačovým programom. resp. softvéro‘ým produktom a dielam,
ktoré sa nachádzajú na jeho virtuálnom serveri.

8.10 ijžívateíje povinný telefonicky a následne prostredníctvom e-mailu oznámit Poskytovaterovi akékorvek poruchy, chyby či mé nedostatky Služby bez
zbytočného odkladu. E-mail a telef6nne číslo Poskytovatera je zverejnené na lnternetovej stránke Poskytovatera.

8.11 iJživatermá právo na bezplatně odstránenie porúch v Poskytovaní Služby. ktoré nezavinil.
8.12 ljžívaterje povinný poskytnút Poskytovaterovi vyžadovanú alebo inak potrebnú súčinnost za účelom odstránenia chyby alebo mého nedostatku

poskytovane) Služby.
8.13 Uživateímá právo na poskytnutie zraw z Ceny za neposkytnutie dostupnosti Služby v čase, ako je dohodnuté v Zmluve. avo výške špeciflkovanej v

Zmluve (Špeciflkácia zravy za nedodržanie SLA) v prípade, že je spůsobené Poskytovaterom, ak si uvedenú zravu písomne uplatn‘ u Poskytovatera
najneskůr dol mesiaca Po skončení fakturačného obdobia, v ktorom k neposkytnutiu dostupnosti došlo.

8.14 Užívaternezískava žiadne práva k zariadeniam alebo softwaru patriacemu Poskytovaterovi alebo akejkoNek tretej strane, ktorej zariadenie může
Poskytovater používat pri poskytovaní Služieb.

8.15 Užívateí bene na vedomie a súhlasi stým, že musí sám zabezpečit svoje prihiasovacie údaje a dalšie citlivě informácle poskytnuté mu zo strany
Poskytovatera a to tak, aby v maximáinej miere ‚ylúčil ich zneužitie neopmávnenými osobami. V rámci zaistenia vyššieho stupňa bezpečnosti je
Užívateroprávnený sám niektoré zo svojich prístupových údajov menit podra svojho uváženia.

8.16 Uživatef Sa zavázuje písomne oznámit Poskytovaterovi všetky zmeny svojich identifikačných. fakturačných a kontaktných údajov poskytnutých pri
podpise Zmluv)~ do lodní od okamihu. keďzmena nastala. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nesie Uživaterzodpovednost za vzniknutú škodu.

8.17 Uživater zodpovedá za škodu spŮsobenú Poskytovaterovi a/alebo tretím osobám spůsobenú v sůvislosti 5 plnením povinností (závázkov) v zmysle
Zmluvy, najmá s porušením ustanovení bodu 8.6. VOP ajalebo v súvislosti s bodmi 8.7., 8.8. 8.9. VOP. a to v zmysle ~420a Občianskeho zákonníka.

8.18 Uživaterje zodpovedný a odškodn Poskytovatera za akékoívek náklady, výdavky, nároky, konania alebo požiadavký. ktoré můžu byt vznesené voči
Poskytovaterovi alebo vzniknút Poskytovaterovi. jeho zamestnancom, zástupcom, dodávaterom alalebo zmIuvným partnerom vsúvlslosti

akýmkorvek poranením, nehodou, stratou alebo škodou akéhokorvek druhu voči osobe alebo majetku akéhokorvek druhu, ktoré budú
zapričinené:

a. činnostou, ktorá má prevádzkovú povahu vo vztahu s umiestňovaním akěhokorvek obsahu na Serveri, alebo
b. vplyvmi obsahu umiestneného na Serveri na ině zariadenia, alebo
c. činnostou Uživatera, jeho zamestnancov, dodávatermi alebo mými osobami zúčastnenými pri využívaní Serveru a/alebo Služieb.

8.19 lJživater Sa zavázuje nahradit škodu a náklady v celom rozsahu bez obmedzení, vrátane akýchkolVek nákladov Poskytovatera vynaložených na
právne, daňové alebo finančné poradenstvo od profesionálnych poradcov, ktoré Poskytovaterovi v súvislosti 5 nárokmi, konaniami, spormi alebo
mými dokumentmi alebo skutočnostam op‘saným v odseku 8.18 VOP můžu vzniknút.

8.20 Závázok Prenajimatera podra ods. 8.18 a 8.18 VOP platí aj v prospech právnych nástupcov Poskytovatera a bude závázný pre Uživatera a jeho
právnych nástupcov.

lx.
Odplata za poskytovanie Služby

a nava pri viazanosti

9.1 Odplata za poskytovanie Služieb je stanovená dohodou Zmluvných strán.
9.2 Podrobný rozpis odplaty za Objednané Služby, poplatkov a náhrad je uvedený v Zmluve (Tarifa).
9.3 Odplatu za poskytovanie Služby spolu so sumou DPH na túto sumu pripadajúcou je Uživaterpovinný platit Poskytovaterovi v súlade 5 podmienkami

Zmluvy, a to na každé obdobie poskytovania Služby podra podmienok určených Zmluvou a VOP, na ktoré sa odplata za poskytovanie Služby platí.
9.4 Prvé zúčtovacie obdobie na zaplatenie odplaty za poskytovanie Služby začina plynút v deň riadneho aktivovania Služby podra VOP.
9.5 Ak nieje v príslušných ustanoveniach Zmiuvy uvedené inak, Odplata za poskytovanie Služby sa platí na príslušné Obdobie vždy vopred.
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9.6 Ak niejev pns ušných ustanoveniach Zmlu‘y uvedené inak, uživaterrná Po splnenlpodmienokstanovených Zmluvou a VOP nárok na zravu z odplaty
za poskytovanie Služby, a to vo výške a za podmienok stanovených Zrnluvou.

9.7 Ak bo v Zmluve dojednaný nárok na zravu z odplaty za poskytovanie Služby podmienený dížkou trvania Zmluvy, tento vzniká Uživateíovi výlučne v
pripade, že Zrnluva bude platne trvat rninirnálne Po dobu uvedenú v pnislušnom ustanovení Zmluvy (viazanost).

9.8 V pripade, že Zrn uva nebude trvat minimálne podobu uvedenú v príslušnom ustanovení zrnluvy, dížkou trvania ktorej je podmienené poskytnutie
zíavy z odplaty za poskytovanie Služby, stráca Uživater nárok na zravu z odplaty za poskytovanie Služby posI~tnutú v zrnysle bodu 9.7. VOP, na
základe čoho vzniká Užívaterovi povinnost doplatit Poskytovaterovi spátne od uzavretia Zmlu‘y súčet jednotlivých Užívaterovi poskytnutých zliav, t.
J. rozdielov medzi odplatou za poskytovanie Služby bez poskytnutej zra‘y z tejto odplaty a odplatou za poskytovanie Služby s poskytnutými zíavami

tejto odplaty, o ktoré boll znižené všetky dovtedy fakturované platby odplaty za poskytovanie Služby spolu so sumou DPH pripadajúcou na túto
doplácanů čast odplaty za poskytovanie Služieb, k čomu dáva Užívatervopred svoJ neodvolateíný súhlas.

9.9 Užívaterje povinný platit každú platbu odplaty za poskytovanie Služby spolu 5 prislušnou sumou DPH pripadajúcou na fakturovanú sumu odplaty
za poskytovanie Služieb na základe Faktúr vystavených Poskytovateíom.

9.10 V pripade, ak nieje v prislušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, každá Faktúra vystavená Poskytovatefom Uživateíovije splatná do Štrnástich
dni odo dňa jej vystavenia Poskytovateďom.

9.11 V prípade omeškania 5 platením akéhokoívek peňažného závázku Uživatera je Poskytovater oprávnený fakturovat Uživateíovi úroky z O meškania
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý jeden deň omeškania až do jej úplného zaplatenia stým, že nárok na náhradu Škody Poskytovatera nic je
týmto ustanovením VOP dotknutý.

9.12 Ak nic jev prislušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak. všetky platby v prospech Poskytovatera vyplývajúce zo Zmluv)‘ je Uživatel povinný
uhrádzat na bankovýúčet Poskytovatera uvedenývZmluve, resp. vo Faktúre. Užívaterje povinný pri každej platbe uviestaj vaniabílnýsymbol, ktorý
je uvedený na príslušnej faktúre. užívater niej oprávnený Jednostranne započítat akúkoívek svoju pohladávku voči Poskytovatelovi.

9.13 odplata za poskytovanie Služby za ktorékolvek obdobie poskytovania Služby podIa Zmluvy alebo akýkoIvek peňažný závázok Uživatera vyplývajúci
zo zmlu‘y Sa považuje za riadne a včas uhradený okamihom pripísania celej sumy fakturovanej odplaty za poskytovanie Služby alebo peňažného
závázku Užívatela na bankový účet Poskytovatera uvedený na Faktúre, a to naJneskůr v posledný de~ splatnosti Faktúry alebo lehoty uvedenej vo
výzve zaslaneJ Užívaterovi v zmysle podmienok určených v týchto VOP.

9.14 Uživaterje oprávnený vrátit Faktúru/Faktúry, v prípade že neobsahuje náležitosti ustanovené Zákonom, najneskór do skončenia jej splatnosti. Po
vystaveni riadnej Faktúry so všetkými náležitostami ustanovenými Zákonorn a osobitným právnymi predpisml začína plynůt nová lehota splatnost,
pričom jej dížka je uvedená v bode 9.10 týchto VOP.

9.15 V pripade, že Poskytovatel využije svoje právo vyplývajúce Z VOP a důjde počas trvania Zmluvy k zmene Tari~“ má Poskytovater právo účtovat
Uživatelovi odplatu za poskytované Služby podra sadzieb uvedených v platnej Tarife, pokiar Uživatel od Zrnluvy neodstůpil V zmysle bodu
ODSTÚPENIE OD ZMLUW VOP, a to počnúc prvým dňom odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny Tari~‘. k čomu dáva podpisom Zmluv)‘ Uživatel
svoj súhlas.

9.16 Ak je napriek písomneJ výzve Poskytovatera Uživatel nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní so splnením svojho peňažného závázku voči
Poskytovaterovi, může Poskytovaterpostúpit svoju peňažnú pohradávku zodpovedajúcu tomuto pe?lažnému závázku písomnou zmluvou inej osobe
aj bez sůhlasu Užívatera. Pri postúpení pohradávky je Poskytovatel oprávnený odovzdat postupníkovi aj dokumentáciu O závázkovorn vztahu, na
ktorého základe vznikla postúpená pohradávka.

9.17 Poskytovaterje oprávnený pisomne, elektronickou poštou‘ telefonicky alebo mým vhodným spůsobom upozornit Uživatela na jeho povinnost
zaplatíť dlžnú čiastku v prípade, ak neuhradil cenu Služieb alebo mých platieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti a určit dodatočnú lehotu
na zaplatenie (toto upozornenie sa ďalej označuje aj ako ‚Upomienka“). Poskytovater je oprávnený za každú jednotlivú Upomlenku účtovat
Uživatelovi poplatok za Upomienku (zmluvnú pokutu) vo výške 2€. Upomienka nahrádza i predžalobné výzvy.

X.
Ochrana dBverných informácií

10.1 Každá zo Zmluvných strán je povinná udržiavat v tajnosti voči tretim stranám údaje, ktoré Sa dozvedela v rámci Zmluvy a Cenn~<u (napr. dátové
médiá, záznamy, dokumenty, výsledky meraní, vzorky a akýkorvek druh informácii získaných ústnou alebo plsomnou formou). Pre účely tohto
ustanovenia nie sú zamestnanci, inispolupracovnici a poradcovla ktorejkorvek zo Zmluvných strán. ktori použivajú mnformácie určené pre činnosti
sůvisiace 5 plnením predrnetu Zmluvy, považovaníza tretiu stranu. Každá zo Zmluvných strán sa zavázuje. pokialešte podobné zmluvné ustanovenia
neexistujú. svojich zamestnancov, ich spolupracovníkov a poradcov, rovnako ako ovládajúce a ovládané spoločnosti, zaviazat k zachovávaniu
diskrétnosti tak, akoje stanovené pníslušnými ustanoveniami Zmluv)‘.

10.2 Povinnost zachovávat diskrétnost neplatí, pokialprislušné informácie boli v okamihu ich oznámenia dnuhej stnane:
10.2.1 už verejne známe,
10.2.2 známe oslovenej Zmluvnej strane alebo boli tejto Zmluvnej strane neskůr oznámené tretou stranou bez akéhokolvek závázku

diskrétnosti,
10.2.3 5 ohradom na zákonné požiadavky ich musí oslovená Zmluvná strana zvenejnit. V takomto pnipade je oslovená Zmluvná strana pred

zverejnenim takýchto důverných informácil povinná bez zbytočného odkladu Infonmovat druhú Zmluvnú stranu o svojej povinnosti a
dohodnút sana ďalšom postupe,

10.2.4 oslovenou Zmluvnou stranou získané alebo budů nezávisle ziskané touto Zmluvnou stranou v budúcnosti.

XI.
Ochrana osobných Údajov

11.1 Poskytovater postupuje pri spracúvanl osobných údajov v súlade 5 Naniadenim Eunópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 0
ochrane ~‘zických osůb pri spracúvaniosobných údajov a o volnom pohybe takýchto údaJov a zákonom L 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov
a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

11.2 Ustanovenia tohto článku VOP sa nevztahujú na dáta ukladané na Virtuálnom server‘ Poskytovatela Uživatelom, nakolko k obsahu týchto dát nemá
Poskytovatel pnistup.

11.3 Poskytovatel spracúva osobné údaje vrozsahu potrebnom na uzatvoren,e Zmluv)‘ avrozsahu potrebnom na plnenie zmluvných a zákonných
povinností. Pnedovšetkým zbiera údaje ako Meno, priezvisko, c-ma ‚ telefůnne čís o, korešpondenčnú adresu alebo ině údaje, ktoré mu budú
poskytnuté pni vzájomnej komunikácii.

11.4 Právnym základom pne spracúvanie osobných údajov Uživatela, Záujemcu alebo Tretích stnánje:
11.4.1 Nevyhnutnost spracovania osobných údajov na plnenie zmluvných povinnosti (důvod podIa čI. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPRX
11.4.2 Splnenie zákonných povinností Poskytovatera v oblasti účtovnictva a mých predpisov (důvod podra čI. 6 ods. 1 písm. c) Naniadenia GDPR);
11.4.3 Potneba spnacovania osobných údajov pne ‚ykonanie opatreni pred uzatvonením zmluvy (důvod podra čI. 6 ods. 1 písm. b) Naniadenia

GDPR);
11.4.4 Oprávnený záujem Poskytovatela na zodpovedani Vašich otázok alebo vybaveni Vašich podnetov (důvod podIa čI. 6 ods. 1 písm. I)

Naniadenla GDPR);
11.4.5 povinnost Poskytovatela splnit si povinnosti uložené zákonom (důvod podra čI. 6 ods. 1 písm. c) Naniadenia GDPR).

11.5 Osobně údaje spracúva Poskytovatel predovšetkým za účelom:
11.5.1 Plnenia zmluvných povinnosti;
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11.5.2 Wkonu opatrení pred uzatvorením zmluvy;
11.5.3 Odpovedanie na otázky, žiadostl, dotazy;
11.5.4 Wbavovanie žiadostiv súvislosti 5 uplatňovaním práv dotknutých osöb podra GDPR.

11.6 Údaje sú spracúvane Po dobu platnosti zmluvy a po dobu, Po ktorú je Poskytovaterpovinný uschovávatzmluvy padía osobitných predpisovv oblasti
účtovníctva.

11.7 Poskytovater osobně údaje spristupňuje:
11.7.1 ak mu taká povinnostvyplýva z platných právnych predplsov, najmá na žladost orgánov činnýchv trestnom konaní, súdov. mých orgánov

verejnej moci alebo mých oprávnených osůb;
11.7.2 ak je to nayhnutně na plnenie jeho povinností a pri zabezpečení jeho oprávnených záujmov najmá svojim advokátom, poradcom.

auditorom, poskytovaterom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..
11.8 Poskytovaterneprenáša osobně údaje mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru.
11.9 Právo na prístup k údajom — Dotknutá osoba má právo požadovat potvrdenie O torn, či sa jeho osobně údaje spracúvajú a žiadat O spristupnenie

týchto osobných údajov (opakované sprístupnenie osobných údajov může Poskytovater spoplatnit) a lnformáciu O

11.9.1 účele spracůvania osobných údajov;
11.9.2 kategórfl spracúvaných osobných údajov;
11.9.3 identlfikácii príjemcu alebo O kategárii príjemcu, ktorému boll alebo majú byt osobně údaje poskytnuté, najmá O príjemcovi v tretej

krajine alebo O medzinárodnej organizácii. akje to možně;
11.9.4 dobe uchovávanla osobných údajov; ak to nieje možné, informáciu O kritériách jej určenia;
11.9.5 práve požadovat od Poskytovatera opravu osobných údajov týkajúcich Sa dotknutej osoby, ich vymazanle alebo obmedzenie ich

spracúvania. alebo o práve namietat spracúvanie osobných ůdajov;
11.9.6 práve podat návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
11.9.7 zdroji osobných údajov, ak Sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
11.9.8 existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmá informácie O použitom postupe, ako aj ovýzname

a predpokladaných dásledkoch takého spracúvania osobných ůdajov pre dotknutú osobu.
11.10 právo na opravu — Dotknutá osoba má právo požadovat od Poskytovateía aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobně údaje, ktoré Sa

ho týkajú a so zreterom na účel spracúvanla osobných údajov aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
11.11 Právo na vymazanie — Dotknutá osoba má právo požadovat od Poskytovatera aby bez zbytočného odkladu ‚ymaza osobně údaje, ktoré sa ho

týkajú ak:
11.11.1 už nie sú potrebné na účel, na ktorý Sa získali alebo Inak spracúvali;
11.11.2 odvolal Svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
11.11.3 namieta ich spracúvanie;
11.11.4 Sa jeho osobně údaje získali nezákonne.
11.11.5 je důvod pre výmaz spinenie povInnosti podía GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika

vlazaná; alebo
11.11.6 boli osobně údaje ziskane v súvislostl s ponukou služieb mnformačnej spoločnosti od Objednávatera podra čI. 8 ods. 1 GDPR (ponuka

služieb lnformačnej spoločnosti dietatu).
11 .12 právo na obmedzenie spracúvanla - Dotknutá osoba má právo požadovat od Poskytovatera aby obmedzll spracúvanie jeho osobných údajov ak:

11.12.1 Dotknutá osoba namieta správnost osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovaterovi over-it správnost osobných
údajov

11.12.2 spracúvanie osobných údajov je nezákonně a dotknutá osoba nežiada vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenle
ich použitia;

11.12.3 Poskytovateruž nepotrebuje osobné údaje na účel Spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich dotknutá osoba na uplatnenie
alebo obhajovanie právnych nárokov;

11.12.4 Dotknutá osoba namietala vočl spracúvaniu jeho osobných údajov až do doby kým Poskytovater oven, či oprávnené d8voc~, na jeho
strane prevažujú nad oprávnenými důvodmi Dotknutej osoby.

11.13 Právo na prenosnost osobných ůdaJov - Dotknutá osoba má právo požadovat od Poskytovatera aby jej poskytla osobně údaje. ktoré sa jej týkajú
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čltateínom formáte a právo požadovat aby Poskytovater preniesol tleto osobně údaje mému
prevádzkovateíovi ale len vpnipade, že právnym základom pre ich spracúvanie je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy a zárovef~
spracúvanie sa ‘ykonáva automatizovanými prostriedkami.

11.14 Právo namietaf - Dotknutá osoba má právo namietat z důvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácle spracúvanle jej osobných údajov vrátane
profilovania, ktoré je vykonávaně na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem Poskytovatela. Na základe námletky Poskytovatervyhodnotí. či
s ohradom na konkrétnu situáciu dotknutej osoby, prevažuje ochrana oprávneného záujmu práv a slobůd dotknutej osoby nad oprávnenými
záujmami Poskytovateía, ktoré sleduje spracúvanlm osobných údajov alebo ak oprávneným důvodom je preukazovanie. uplatňovanie alebo
obhajovane právnych nárokov Poskytovatera.

11.15 práva iniciovat konanie o ochrane osobných údajov - Dotknutá osoba má právo iniciovat konanie O ochrane osobných údajov pred Úradom na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo mým dozorným orgánom v mieste bydliska.

XII,
Doba trvania Zmluvy

12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určenú v Zmluve a označenú ako Vmazanost.
12.2 V prípade. že je Zmluva uzavretá na dobu určitú a žiadna zo Zmluvných strán pisomne neoznámi druhej Zmluvnej strane najneskár 30 dni pred

uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, že trvá na ukončení platnosti Zmluvy, Zmluva ostáva naďalej v platnosti a meni Sa doba, na ktorú
bola uzavretá, zdoby určitej na dobu neurčitú.

12.3 Zmluva nadobúda platnost a účinnost okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými stranam.
12.4 Zmluvně strany sú oprávnené ukončit účinnost Zmluvy na základe pisomnej dohody Zmluvných strán.
12.5 Každá Zmluvná strana je oprávnená písomne vypovedat Zmluvu z akěhokorvek důvodu alebo aj bez uvedenia d6vodu. ~povedná lehota pre obe

Zmluvně Strany predstavuje 3 kalendárne mesiace a začína plynút prvým dňom mesiaca pojej preukázaternom doručeni druhej Zrnluvnej strane.
12.6 Každá Zmluvná strana je oprávnená pisomne odstúpit od Zmluvy v súlade 5 podmienkami stanovenými zákonom č. 513/1991 Zb. Qbchodný

zákonnik ‘ z dóvodu podstatného porušenia zmluvných podmlenok druhou Zmluvnou stranou, avšak až po predchádzajúcom pisomnom
upozornenidruhej Zmluvnej Strany na porušovanie zmluvných podmienok s poskytnutím 30 dňovej lehoty na vykonanie nápravy. ak druhá Zmluvná
strana nápravu v tejto lehote nevykonala.

12.7 Poskytovateije oprávnený bez dalšieho od Zmluvy odstúpit v pripade ak sa Uživaterdostane do omeškania S akýmkoívek fmnančným plnením voči
Poskytovatelovi. najmá. nie však výlučne s úhradou odplaty za Služby, o viac ako 15 dni Po ich splatnosti.

12,8 Postup po ukončení účinnosti Zmluvy. Uživatel je povinný v dostatočnom časovom predstihu, najneskůr v posledný de~ účinnosti Zmluv)‘,
dáta/obsah původne uložený na svojom Serveri Wlrtuálnom serveri) poskytnutom Poskytovatelom v súlade so Zmluvou, na vlastně riziko a na
vlastnú zodpovednost presunútdo svojej dispozičnej sféry resp. podIa vlastného uváženia vymazat. Uživatel potvrdzujeiberle podpisom Zmluvy na
vedomle, že:
12.7.1 Poskytovatel je oprávnený a súčasne povinný akékorvek dátaiobsah ponechaný počnúc prvou sekundou po zániku účinnosti Zmluvy.

původne uložený na prldelenom Serveri (Virtuálnom serveri), vymazat.
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12.7.2 Poskytovateí nie je povinný po zániku účinnosti Zniluvy poslwtnúť uživaterovi žiadnu/akúkorvek dodatočnú lehotu na umožnenie
prenosu dát/obsahu původne uloženého na Serveri (virtuálnom serveri) poskytnutom Poskytovaterom v súlade so Zmluvou.

12.7.3 Poskytovateí nezodpovedá v súvislosti S nesplnením povinnosti/nevyužitím práva Uživateía za Škodu mu týmto spásobenú‘
12.7.4 Poskytovaterv rámci prevencie osobitne pri uzatvárani Zmluvy upozornil Užívateía na postup po ukončen‘ účinnosti Zmluvy.

XIII.
Reklamačný poriadok

13.1 Liživate[je povinný oznámitformou e-mailu zaslaného na kontaktnú e-mailovů adresu Poskytovatera bez zbytočného odkladu vŠetky závadyv rámci
poskytovaných Služieb a Zmluvy. vrátane potreby všetkých opráv, ktoré má Posl‘ytovatervykonat. E-mail Poskytovatera je zverejnený na lnternetovej
stránke Poskytovatera.

13.2 Reklamácia musí obsahovat detailný popis reklamovanej závady. Reklamácie Sa ‘ybavujú v zákonom stanovenej Iehote, podra ich zložitosti a
technickej alebo administratívnej náročnosti. V pripade uplatnenia reklamácie proti výške účtovanej Ceny za Službu, nemá táto odkladný účinok a
Uživaterje povinný zaplatit účtovanú Cenu v plnej výške do terminu splatnosti faktúry - daňového dokladu alebo výzvy k platbe. Na základe kladne
vybavenej reklamácie proti výške účtovanej Ceny za Službu má Užívater právo na vrátenie preplatku z Ceny alebo na zniženie Ceny.

XIV.
Mimosúdne riešenie sporov

14.1 Všetky ustanovenia Zmluvy a VOP Sa nadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
14.2 Právne vztahy Zmluvou a VOP výslovne neupravené Sa nadia ustanoveniami Obchodného zákonnila Slovenskej republiky a ostatnými platnými

právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pne právne vztahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP platí právo Slovenskej republiky aj v pnipade, že
Užlvaterje cudzinec. zahraničná osoba alebo osoba bez štátnej pnislušnosti, ak nie jev Zmluve uvedené inak.

14.3 Všetkysporyvzniknutéz právnehovztahu založenéhoZmluvou Sa Uživatera Poskytovaterpokúsia prednostne nešit dohodou. Ak k dohode nedůjde.
bude spor s konečnou platnostou rozhodovaný súdom príslušným podra Občlanskeho súdneho poriadku.

14.4 Ak Zmluva neustanovuje inak. všetky nároky ‚yplývajúce zo Zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené pisomne, a to doporučeným listom
alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom
na adresu uvedenú v Zmluve, a v pripade, že v budúcnosti dójde k zmene adresy Zmluvnej strany, tak na adresu Zmluvnej strany uvedenú V danom
čase v prislušnom obchodnom registri. účinky doručenia pisomných podaní sú na účely Zmluvy splneně aj vtedy, ak prijemca prislušného podania
si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, alebo jeho prevzatie bezdóvodne odmietol.

XV.
Zmluva O spracúvaníosobných Ůdajov

1 5.1 Zmluvné strany Sa dohodli, že v prípade ak je súčastou Služby Poskytovatera pre Uživateía aj spracúvanie osobných údajov uzatvárajú Zmluvné
strany týmto zmluvu O spracovaní osobných údajov podia článku 28 ods. 3 GDPR.

15.2 Spracúvanými osobnými údajmi móžu byť akékoľvek osobně údaje dotknutých osěb, ktoré Uživater nahrá alebo uloží do systémov Poskytovateia
pri využívaní cloud computing služby, najmá meno. priezvisko. údaje o pobyte, mieste a dátume narodenia. veku, email, telefónne číslo, údaje
o mzde a odvodoch, zdravotnom statuse, sociálnom statuse a rodinnom statuse, údaje o zamestnani a pozicil, zamestnaneckých benefitoch,
zamestnaneckej výkonnosti, geolokačné údaje, údaje z cookies a mých podobných programov‘ P adresy a ďalšie. Dotknutými osobami móžu byt
akékorvek kategárie dotknutých osčb, ktorých osobně údaje Uživatel spracuje v systémoch Poskytovateía pri využívaní cloud computing služby
najmá členovia orgánov, zamestnanci, pracovnici. dodávatelia, partneni, klienti, zákaznici, konečný uživatelia, návštevníci a ďalšie kategórie
dotknutých osČb. Uživatel Sa zavázuje, že Sa pri používaní Služieb zdrží spracúvania osobitných kategórií osobných údajov.

15.3 Užívater ako prevádzkovater (ďalej len ‚Prevádzkovater) týmto poveruje Poskytovatera ako sprostredkovateia (ďalej len ‚Sprostredkovater‘), aby
vjeho mene spracúval osobně údaje v súlade 5 GDPR.

15,4 Prevádzkovatei prehiasuje a nesle výlučnú zodpovednost za to. že osobně údaje spracúvané vsúvislosti so poskytovaním služieb
Sprostredkovateiom sú ziskavané v súlade 5 podmienkami GDPR, že spracúvanie osobných údajov dotknutých osób nadobudnutých v súvislosti

poskytovaním služieb Sprostredkovateiom je zákonné v zmysle Čl. 6 GDPR a že si splnil vo vztahu k dotknutým osobám všetky informačně
povinnosti v zmysle čI. 13 a 14 GDPR.

15.5 Prevádzkovate[cfalej prehlasuje a nesie výlučnů zodpovednost zato, žeje oprávnený poverit Sprostredkovatera na spracúvanie osobných údajov v
zmluvne stanovenom rozsahu, za zmluvne stanoveným účeiom a na stanovenú dobu a bude so Sprostredkovateíom spolupracovat na plneni jeho
povinnostív oblasti ochrany osobných údajov, ktoré mu vyplývajú z GDPR a zo zákona o ochrane osobných údajov.

15.6 Osobně údaje budú Sprostredkovateiom spracúvané do doby určenej Prevádzkovaterom, najneskór do skončenia zmluvy medzi Zmluvnými
stranami. pripadne aj po tejto dobe ak to umožňujú všeobecne závázné právne predpisy.

15.7 Sprostredkovater bude spracúvat osobně údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovatera. ktoré musia byť zákonné.
15.8 Sprostredkovatersa zavázuje, že po dobu trvania zmluvy bude zabezpečovat primerané technické a organizačně zabezpečenie ochrany osobných

údajov a prijme pnimerané technické a organizačně opatrenia, aby v tejto dobe nemohlo dójst k neoprávnenému alebo náhodnému pristupu
osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate. ako aj k ich mému zneužitiu.

15.9 Zmluvné stranysa zavázujú, že si, s prihliadnutim na povahu spracúvania a informácie dostupnézmluvným stranám, poskytnú všetku súčinnost:
15.9.1 pri styku a rokovaniach s dotknutými osobami či mými subjektmi, ktoiých sa spracúvanie osobných údajovtýka, a dozorným orgánom;
15.9.2 pri plnení Ich povinnosti reagovat na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole lil GOPH;
15.9.3 pri plnení ich povinností oznámit dozornému orgánu poruŠenie ochrany osobných údajov a povinnosti oznámit takěto porušenie

ochrany osobných údajov dotknutej osobe v súlade 5 Článkaml 33 a 34 GDPR;
15.9.4 pri plneni ich povinnostiv súlade 5 článkami 32,35 a 36 GDPR.

15.10 Ak Sprostredkovateiobdržíakékoďvekvyjadreniečižiadostdotknutej osobysúvisiacesjej osobnými údajmi, zavázuje Sa takétovyjadrenie či žiadost
Prevádzkovaterovl bez zbytočného odkladu odovzdat a dotknutú osobu o tejto skutočnosti informovat,

15.11 Prevádzkovateioprávňuje Sprostredkovatera na prenos osobných údajov, ktoré Sa spracúvajú a/alebo sú určené na spracúvanie Po prenosev rámci
krajin Európskeho hospodárskeho pniestoru ako aj do krajin. ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podia GDPR.

15.12 Sprostredkovaterje oprávnený poverit spracúvanim osobných ůdajov ďalšieho Sprostredkovateia, ktorého zaviaže spracúvat osobně údaje v súlade
so Zmluvou a GOPR.

15.13 Prevádzkovaterje kedykorvek oprávnený kontrolovat plnenie a dodržiavanie ktoréhokoivek z ustanovení týkajúcich sa dodržiavania pravidiel
ochrany súkromia podra GDPR a Sprostredkovater je povinný takúto kontrolu Prevádzkovaterovi umožnit. Sprostredkovateije povinný poskytnúť
Prevádzkovaterovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinnosti stanovených v GDPR.

15.14 Prevádzkovateraj Sprostredkovater Sa zavázujú dodržiavat všetky pravidlá a ostatně povinnosti stanovené v GDPR a ďalšich právnych predpisoch.
aj keď tak nie je výslovne uvedené v zmluve.

15.15 Sprostredkovatei sa zavázuje na pisomnú výzvu Prevádzkovatera postupovat podra jeho pokynov a po skončeni zmluvy osobně údaje vrátit
Prevádzkovateiovi alebo ich zlikvidovat vrátane akýchkoivek ich kópii. Vrátenie alebo Iikvidácia musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu po
ukončen‘ zmluvy ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktonou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie takýchto
osobných údajov.
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15.16 Prevádzkovater bene na vedomie, že poverenim Sprostredkovatera sa nezbavuje zodpovednosti za dodržiavanie pravidiel spracÚvania oso nyc
úd aj ov.

15.17 Zmluvné strany sú povinné zachovávat mlčanlivost o osobných údajoch dotknutých osób. Zmluvné strany sa zavázujú ďalej zachovávat mlčanllvost
o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Zmluvné strany sú povinné povinnostou
mlčanlivosti v rozsahu tohto článku Zmluv)‘ zaviazat aj svojlch zamestnancov (alebo mé osoby v rovnakom postavení). ktori Sa budů priamo alebo
nepriamo zúčastňovat na spracovaní osobných údajov podra tejto Zmluw.

xvi.
Záverečné ustanovenia

16.1 Poskytovater si vyhradzuje právo na akúkorvek jednostrannů zmenu VOP alebo Tarify v priebehu doby trvania Zmluv)‘. Posi‘ytovater sa zavázuje
oznámit Uživatera podstatnú zmenu vop najmenej jeden mesiac vopred. pričom informuje pisomne, elektronickou poštou alebo telefonicky
UživateFa o jeho práve odstúpit od Zmluvy bez sankcii, ak tieto zmeny neakceptuje. Poskytovater Sa zavázuje oznámit Užívaterovi zmenu Tarify
najmenej pátnást dnivopred: v pnipade, ak dochádza k zvýšenlu sadzleb Tarify, najmenej tridsat dnívopred. pričom Uživatera informuje pisomne.
Oznamovacia povinnostje splnená aj oznámením Užívaterovi. že došlo k podstatnej zmeneVoP alebo ku zvýšeniu u sadzleb Tarify, a kde Sa S týmito
zmenami může podrobne oboznámit. Poskytovaterje oprávnený vykonat oznámenie o nepodstatných zmenách VOP alebo oznámenie a zmene
Tarify, pri ktorej nedochádza k zvýšenlu sadzleb Tarify aj zverejnením na internetovej stránke Poskytovateía vrátanejej podstránok.

16.2 Tieto VOP nadobůdajú účinnost dňa 1.12.2019.
16.3 Podmienky sú neoddeliternou súčastou každej platne uzavretej Zmluv)‘.
16.4 vprlpade. že ližívater užíva produkty a‘alebo softvér spoločnostl Microsoft, je okrem vom‘ viazaný i,PODMIENICÝ POUŽÍvANIA SOFTVÉRU

SPOLOČNOSTI MlcRosoFr, ktoré sú súčastou VOP.
16.5 Zmluva a Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohradne predmetu Zmluvy, prlčom tieto nahrádzajú všetky

pripadné predchádzajúce ústne I pisomné dohovory ohradne otázok dotýkajúcich Sa predmetu Zmluvy.
16.6 Právne vztahy medzi zmluvnými stranami. ktoré si) založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje sa spravujů prislušnými

ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
16.7 V pripade, že niektoré z ustanovení Zmluvy alebo Zmluvných dokumentov je neplatné, nemá to vplyv na platnost ostatných ustanoven‘ Zm u‘y a

VOP. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami Zákona. ktoré sú svojim obsahom a ůčelom najbližšie obsahu Zmluvy.
16.8 Zmluva sav celom rozsahu spravuje Zákonom.
16.9 Zmluva Sa považuje za uzavretú okamihom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami.
16.10 Ak zo Zmluvyvýslovne nevyplýva niečo mé, Zmluvu možno menit len na základe písomných zmien a Dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma

zmluvnými stranami.
16.11 Zmluva Sa vyhotovuje v dvoch ‚yhotoveniach. z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.
16.12 Uživaterpodpisom Zmluvy potvrdzuje, že si VOP pozorne prečítal. všetky jej ustanovenia sú mujasné a zrozumiterné. týmtoVOP vcelom ich rozsahu

porozumel, súhlasí s nimi, na důkaz čoho pripája v Zmluve svoj podpis.
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