Smlouva o poskytování datových služeb
uzavřená mezi:
Poskytovatel:
Název firmy:
AVAXIS.CZ s.r.o.
Zastoupený:
Michal Plavecký
IČO:		
016 95 541
Bankovní spojení: 2800422008/2010

sídlo firmy: Čajkovského

jednatel

591/17, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

DIČ:
CZ016995541
Telefon: +420 739 450 074

Registrace: C 56444 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen „Poskytovatel“ )

E-mail:

info@avaxis.cz

Uživatel:
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zastoupený:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
Mobil:

E-mail:

Registrace:
(dále jen „Uživatel“) (dále společně jen „Smluvní strany”)

1. Předmět smlouvy

1.1. Uzavřením této smlouvy se poskytovatel zavazuje, že bude uživateli poskytovat technické datové služby (dále
jen „služby“) podrobně popsané a definované v čl. 2 této smlouvy a uživatel se zavazuje zaplatí poskytovateli cenu
podrobně definovanou v čl. 4 této smlouvy.

2. Rozsah poskytovaných služeb

2.1. Definice poskytované služby: Zálohovaní dat do privátního úložiště S3 na technických prostředcích poskytovatele.
2.2. Technická specifikace služby :
• Přístup k serveru a zálohám prostřednictvím šifrovaného spojení technologií S3
• Správa S3 šifrovacích klíčů
• Zabezpečení databází v rámci poskytované služby proti neoprávněnému zneužití
• Zálohování dat podle potřeb uživatele a na jeho pokyn
2.3. Poskytovatel se dále zavazuje bezúplatně poskytovat technickou podporu prostřednictvím elektronické pošty.
2.4. Poskytovatel garantuje v rámci jednoho měsíce 99,5% dostupnost služby. Do tohoto času se nezapočítávají
plánované odstávky serverů, ohlášené minimálně 24 hodin předem.
2.5. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele v případě nedostupnosti služby, poskytovatel zabezpečí
co nejdříve zpřístupnění služby.

3. Doba trvání smlouvy

3.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, dokud jedna ze stran smlouvu nevypoví.

4. Cena a platební podmínky

4.2. Za poskytnutí služeb dle čl. 2.2. zaplatí uživatel poskytovateli jednou ročně paušální částku ve výši 1 200,- Kč
bez DPH. Poskytovatel je ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH. Při rozšíření služeb bude vypracován dodatek k této
smlouvě.
4.3. Uživatel se zavazuje platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. V případě, že na faktuře není
variabilní symbol přímo uveden, bude k identifikaci platby jako variabilní symbol použito číslo faktury.
4.4. Poskytnuté služby vyúčtuje poskytovatel uživateli fakturou v elektronické formě ve formátu PDF a zašle na kontaktní
email.
4.5. Poplatky za služby, které nejsou uvedené v čl. 2, nebo služby nad rámec limitů uvedených v čl.2, budou účtovány
podle aktuálního ceníku poskytovatele.
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5. Bezpečnostní klíč

5.1. Zálohování S3 do privátního úložiště je šifrované. Bezpečnostní klíč má pouze Uživatel, který tento Klíč zapíše do
svého výtisku této smlouvy za účelem archivace pro případ ztráty klíče ze strany uživatele až po obdržení podepsané
smlouvy ze strany poskytovatele.
5.2. Klíč může obsahovat čísla a velká i malá písmena (bez diakritiky). Do každé buňky pro svou potřebu Uživatel vyplní
maximálně jeden znak, obsadí 4 až 8 buněk.
Bezpečnostní klíč:

5.3. Poprvé tento klíč zadá uživatel při dotazu programu: „Přejete si zadat tento klíč nyní“ při zálohování do cloudu nebo
předem při nastavení integrovaného zálohování do cloudu v modulu ZEIS-MZDY v menu 6.2.8. Zálohování.
5.4. Uživatel je povinen ověřit shodu Klíče ve své smlouvě a v programu MZDY. V případě že si uživatel neověří shodu
klíčů, nebude možné data při neshodě klíčů zpětně obnovit v případě nové instalace programu.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma stranami.
6.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Všeobecné obchodní podmínky“, které uživatel najde na stránkách
https://www.avaxis.cz/obchodni-podminky/ a které upravují touto smlouvou neřešené vztahy mezi poskytovatelem a
uživatelem. Uživatel výslovně prohlašuje, že se těmito podmínkami seznámil a zavazuje se je dodržovat, což stvrzuje
níže svým podpisem nebo digitálním podpisem.
6.3. Tuto smlouvu je možno změnit jedině písemnou formou, při čemž podpisy smluvních stran musí být na každé listině.
6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a každá strana obdrží po jednom výtisku s platností originálu nebo
digitálně.
6.5. Tato smlouva vyjadřuje svobodnou, pravou a vážným způsobem projevenou vůli smluvních stran, což smluvní
strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy na této listině.
6.6. Právní vztah, který z této smlouvy vznikl, se v částech smluvně neupravených řídí občanským zákoníkem.

Poskytovatel:

Uživatel:
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