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Preambule 

 
OVH.CZ, s.r.o. je česká společnost,  se sídlem  Václavské nám. 807/64, 110 00 Praha 1 - Nové Město. 
OVH.CZ, s.r.o. nabízí prostřednictvím společnosti OVH SAS službu ochrany osobních údajů s názvem 
OVH Whois Obfuscator (OWO™) pro doménová jména, zaregistrovaná  prostřednictvím společnosti 
OVH SAS.  
 

ČLÁNEK 1 
POPIS SLUŽBY 

 
1.1 Služba OWO nabízí vlastníkovi názvu domény, zaregistrovaného prostřednictvím OVH SAS, 

s.r.o., a především klientům – fyzickým osobám, možnost skrýt část jejich údajů na úrovni 
databáze "Whois", s cílem zabránit nevyžádanému obchodnímu marketingu/sdělení, založenému 
na shromažďování informací dostupných prostřednictvím veřejné databáze "Whois". 

 
1.2 Služba OWO umožňuje klientům – fyzickým osobám, nezobrazování jejich osobních údajů 

uložených v databázi Whois, viditelnými zůstávají pouze jména a příjmení kontaktních osob. 
 
1.3 Služba je rovněž dostupná pro právnické osoby, zde nebude zobrazována pouze elektronická 

adresa, ostatní informace zůstanou ve Whois viditelné. 
 
1.4 Služba je vymezená k názvu domén typu Gtld, registrované u OVH.CZ, s.r.o.. Služba končí při 

zrušení domény nebo jejím přesunu k jinému registrátorovi. 
 
 

ČLÁNEK 2 
ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA 

 
2.1 Zákazník si je vědom, že je povinen, v souladu s podmínkami registrace názvu domény, 

poskytnout platné kontaktní údaje a své údaje průběžně aktualizovat. V případě, že Zákazník 
sdělí nesprávné údaje, OVH.CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo bez upozornění pozastavit službu OWO 
pro veškeré názvy domén Zákazníka. 

 
2.2 OVH.CZ, s.r.o. doporučuje Zákazníkovi, který by chtěl využívat službu OWO, aby dbal na 

zobrazení všech zákonných informací na úrovni své internetové stránky. 
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2.3 Zákazník se zavazuje, že nebude používat kontaktní údaje poskytnuté službou OWO mimo 
službu poskytovanou společností OVH.CZ, s.r.o.. Dále se zavazuje, že nebude tyto informace 
uvádět na úrovni své internetové stránky, ve svých sděleních nebo na svých reklamních nosičích.  

 
2.4 OVH.CZ, s.r.o. přeruší službu OWO Zákazníka v případě porušení podmínek pro registraci názvu 

domény, pro kterou byla služba OWO aktivovaná. 
 
2.5 Zákazník dále souhlasí s tím, aby OVH.CZ, s.r.o. sdělovala tyto informace na žádost jakýchkoli 

soudních orgánů a jiných ze zákona oprávněných osob. 
 
 

ČLÁNEK 3 
OWO FAX A TELEFON 

 
3.1 Telefonní číslo Zákazníka je nahrazeno telefonním číslem vztahujícím se ke službě OWO, které 

je stejné pro všechny Zákazníky této služby. 
 
3.2 Služba OWO není systémem pro přesměrování komunikací. Hovory nebo faxy prováděné na toto 

číslo nebudou předávány Zákazníkovi. 
 
 

ČLÁNEK 4 
OWO EMAIL 

 
4.1 Služba OWO umožňuje Zákazníkovi využívat služby přesměrování e-mailů, která přeposílá 

přijaté zprávy na kontaktní e-mailovou adresu, kterou poskytl Zákazník. Účel této služby je 
zabránit registraci elektronických údajů Zákazníka v databázi rozesílatelů nevyžádaných e-mailů.  
OVH.CZ, s.r.o. provede při tomto přesměrování filtrování e-mailů. Může tak dojít k odstranění 
zpráv, které se jeví být jako SPAM, virus, spyware, phishing nebo jiné škodlivé nebo nevyžádané 
sdělení.  

 
4.2 OVH.CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo na výběr a vhodnost filtrovacích kriterií této antispamové 

služby, přičemž ji nevzniká žádná odpovědnost za případně omylem smazané e-maily, které 
nejsou nevyžádanou korespondencí. 

 
 

ČLÁNEK 5 
OWO POŠTA 

 
5.1 Služba OWO není službou, která zajišťuje doručení a sledování pošty. OVH.CZ, s.r.o. nenese 

žádnou odpovědnost v důsledku neúspěšného doručení sdělení nebo lhůty na přesměrování 
pošty, která bude zaslána přes službu OWO. OVH.CZ, s.r.o. nezajišťuje žádné sledování u 
poskytovatele, kterého vybere pro přepravu zpráv Zákazníka.  

 
5.2 OVH.CZ, s.r.o. není odpovědna za ztrátu nebo poškození, k nimž dojde u pošty procházející 

službou OWO. Případné důsledky spojené s prodloužením času na přenos zprávy spojený se 
službou OWO nese pouze Zákazník, zejména co se týče zpráv obsahující upomínky. 

 
5.3 OVH.CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo nepředávat dál poštu reklamní nebo obchodní povahy. 
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ČLÁNEK 6 

ZMĚNA 
 
6.1 OVH.CZ, s.r.o. si vyhrazuje možnost kdykoli změnit tyto podmínky pro používání služby OWO a 

z tohoto titulu  OVH.CZ, s.r.o. doporučuje Zákazníkům této služby, aby pravidelně sledovali své 
řídicí rozhraní. 

 
 

ČLÁNEK 7 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
7.1 Platnost jednotlivých ustanovení Smlouvy 
 
7.1.1 V případě, že jakékoli ustanovení Smlouvy bude shledáno nezákonným, neplatným nebo 

nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost resp. účinnost ostatních ustanovení Smlouvy OWO. 
 
7.1.2 V tomto případě musí strany podle možností nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, 

které odpovídá duchu a cíli smluvních podmínek. 
 
7.2 Titulky 
 
7.2.1 Titulky článků ve smluvních podmínkách mají za cíl pouze usnadnění orientace a samy nemají 

smluvní hodnotu či zvláštní význam. 
 
7.3 Komunikace 
 
7.3.1 Při jakékoli výměně informací elektronickou poštou mezi stranami jsou platnými datum a čas dle 

serveru OVH.CZ. Tyto informace OVH.CZ uloží na celou dobu trvání smluvního vztahu. 
 
7.3.2 Veškerá oznámení, sdělení, upomínky stanovené všeobecnými podmínkami jsou pokládány za 

řádně doručené dnem doručení doporučeným dopisem na následující adresy: 
 

•  Určeno OVH.CZ: Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1 - Nové Město. 
•  Určeno Zákazníkovi: na poštovní adresu a/nebo e-mail, který Zákazník poskytl OVH.CZ 

 
 

ČLÁNEK 8 
SMLUVNÍ PRÁVO 

 
8.1 Tato Smlouva se řídí právem České republiky. 
 
 
 


