
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU DEDIKOVANÉHO SERVERU

Verze ze dne 03.9.2013

PREAMBULE

Společnost  OVH.CZ,  s.r.o.,  se  sídlem Václavské  náměstí  807/64,  110  00  Praha 1  -  Nové  Město,  IČ:
28877039, DIČ: CZ28877039, je společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150622, dále jen „OVH“. 

Internetové stránky „OVH“ jsou stránky www.ovh.cz.

„Zákazník“ je ten, kdo si objednal službu nabízenou OVH na základě těchto zvláštních podmínek.

Na tyto zvláštní podmínky se vztahuje právo České republiky. V případě sporu je místně příslušný obvodní
soud pro Prahu 1.

ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT

Tyto zvláštní podmínky, které doplňují obecné podmínky služeb OVH, mají  za cíl definovat technické a
finanční podmínky, za kterých se OVH zavazuje pronajmout na své platformě dedikovaný internetový server
zákazníka. 

Zákazník  prohlašuje,  že  OVH se žádným způsobem ve smyslu  tohoto  dokumentu nepodílí  na  rozvoji,
realizaci a zavedení internetové stránky zákazníka a jeho počítačových nástrojů pro řízení a správu.

Tyto zvláštní podmínky mají přednost před podmínkami všeobecnými, pokud by se mezi oběma dokumenty
objevil rozpor.

ČLÁNEK 2: PROSTŘEDKY

Platforma serveru  OVH,  kde  bude instalován  dedikovaný server  zákazníka,  je  pro  veřejnost  přístupná
prostřednictvím sítě internet pomocí stanic připojených k internetové síti.

Po celou dobu pronájmu dedikovaného serveru  zákazníkovi  dá OVH zákazníkovi  k  dispozici  přístup k
vyhrazenému mailing listu a/nebo fóru, díky kterým může zákazník využívat technických rad.

ČLÁNEK 3: TECHNICKÁ PODPORA
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OVH zákazníkovi k dispozici technickou podporu za podmínek stanovených ve všeobecných podmínkách
služby, kromě nabídky Kimsufi, jak je uvedeno v příloze 1.

ČLÁNEK 4: PODMÍNKY REALIZACE SLUŽEB

OVH  bude  elektronickou  poštou  informovat  zákazníka,  že  dedikovaný  server  je  k dispozici.  Skutečné
poskytnutí dedikovaného serveru on-line určuje počáteční datum, k němž fakturace nabývá účinnosti.

K poskytnutí serveru dojde v maximální lhůtě 7 dní od skutečného zaplacení objednávky zákazníkem. 

Po uplynutí  této  lhůty  a  pokud OVH nedá server  k dispozici,  je  zákazník  oprávněn požadovat  zrušení
transakce a vrácení již zaplacených částek.

Server pronajatý zákazníkovi zůstává vlastnictvím OVH. Každý server pronajatý od OVH má pevnou IP
adresu. Server bude přístupný přes platformu serveru OVH.

OVH dá zákazníkovi k dispozici různé kategorie serverů, jejichž ceny a základní hardwarové a softwarové
konfigurace jsou popsány on-line na internetových stránkách OVH.

Zákazník  je správcem serveru  pronajatého od OVH. Má možnost sám instalovat  na server  softwarové
aplikace. Tyto instalace probíhají na jeho plnou odpovědnost a OVH nemůže být činěna odpovědnou za
chybu fungování serveru po této instalaci. 

ČLÁNEK 5: POVINNOSTI OVH

OVH se zavazuje věnovat veškerou nezbytnou péči a pozornost dodávce služby. OVH se dále zavazuje:

5.1. Udržovat vybavení ve funkčním stavu. V případě selhání zařízení pronajatého zákazníkovi se OVH
zavazuje  vyměnit  vadný  díl  v co  možná  nejkratší  lhůtě,  kromě  případů,  kdy  závadu  nezpůsobil,  nebo
jakéhokoli jiného úkonu, který vyžaduje přerušení služby přesahující obvyklé lhůty na výměnu. V takovém
případě o tom bude OVH neprodleně informovat zákazníka.

5.2. Zajistit  přístup k  serveru přes internet  24 hodin  denně po všechny dny v  roce.  OVH si  vyhrazuje
možnost přerušit server pro provedení technického zásahu, aby zlepšila jeho fungování. 

5.3. Rychle zasáhnout v případě závady, která není důsledkem špatného používání serveru zákazníkem na
žádost zákazníka o zásah.

5.4. Zajistit zachování co nejvyšší kvality svých nástrojů.

ČLÁNEK 6: ODPOVĚDNOST OVH
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OVH si vyhrazuje právo přerušit připojení k internetu pro server pronajatý zákazníkovi, pokud tento server
představuje nebezpečí pro zachování bezpečnosti platformy OVH, ať v důsledku pirátského útoku na tento
server, nebo kvůli zjištění chyby v bezpečnosti systému, nebo kvůli nutnosti aktualizace serveru. 

OVH bude podle možností zákazníka předem informovat, v rozumné lhůtě, o povaze a délce zásahu, aby
zákazník mohl přijmout příslušná opatření. OVH se zavazuje obnovit připojení, jakmile zákazník provede
nápravná opatření.

OVH nenese odpovědnost za obsah informací, zvuku, textu, obrázků, formálních prvků, dat přístupných na
stránkách umístěných na serveru  zákazníka,  předaných nebo poskytnutých on-line  zákazníkem,  a to z
jakéhokoli titulu. 

OVH  nemůže  nenese  odpovědnost  za  úplné  nebo  částečné  nedodržení  povinnosti  a/nebo  selhání
operátorů sítí pro přenos do internetového světa, především za poskytovatele přístupu.

ČLÁNEK 7: POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA

7.1 Zákazník vystupuje jako nezávislý subjekt, a proto přebírá veškerá rizika a nebezpečí své činnosti.
Zákazník je osobně odpovědný za služby na internetových stránkách hostovaných na jeho dedikovaném
serveru,  za  obsah  předávaných,  šířených  nebo  shromažďovaných  informací,  za  jejich  používání  a
aktualizaci, a za veškeré soubory, zejména soubory s adresami. Zákazník se zavazuje dodržovat práva
třetích  osob, zejména osobní údaje,  práva duševního vlastnictví  třetích osob jako jsou autorská práva,
práva  k patentům nebo  značkám.  V důsledku  toho  OVH nenese  odpovědnost  za  obsah  předávaných,
šířených nebo shromažďovaných informací, za jejich používání a aktualizaci, jakož i za veškeré soubory,
především soubory a adresami, a to z jakéhokoli titulu.

OVH tímto upozorňuje zákazníka na právní důsledky, které by mohly vyplývat z nezákonných činností na
serveru a OVH nenese odpovědnost za používání dat poskytovaných zákazníkem uživatelům internetu. 

Zákazníkovi je rovněž zakázána jakákoli činnost vniknutí nebo pokusu o vniknutí ze serveru (jako příklad:
scan portů, sniffing, spoofing).

V takovém případě OVH zákazníkovi nevrátí již zaplacené částky.

7.2  Zákazník sám ponese důsledky závady fungování serveru v  důsledku jakéhokoli  použití  členy jeho
personálu nebo jakoukoli osobou, které zákazník poskytl své heslo nebo hesla. Stejně tak zákazník sám
nese důsledky ztráty výše uvedeného hesla nebo hesel.

7.3 Pro zachování úrovně bezpečnosti serveru zákazníka a všech serverů na platformě se OVH zavazuje
oznámit  zákazníkovi,  elektronickou poštou prostřednictvím mailing listu  dedies@ml.OVH.net,  dostupnost
aktualizací aplikací udržovaných OVH, u kterých byla zjištěna chyba bezpečnosti. Pokud aktualizace těchto
aplikací není na žádost OVH provedena, vyhrazuje si OVH právo přerušit připojení serveru k internetu.

Stejně tak,  v případě, že OVH zjistí,  že  zařízení zákazníka bylo cílem pirátského útoku, je zákazníkovi
zaslán e-mail, v němž bude uvedeno, že je třeba provést reinstalaci, aby byla zachována integrita serveru a
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celé platformy. Zákazník pak může provést takový postup přes své řídicí rozhraní poté, co uložil všechna
svá data.  OVH si  vyhrazuje  právo přerušit  připojení  serveru k  internetové síti  při  čekání  na reinstalaci
zařízení. OVH není povinna provést přenos dat z napadeného systému na nový systém, tento úkon musí
provést zákazník sám. OVH se zavazuje a omezuje se pouze na svůj zásah při instalaci nového systému.

7.4 Z bezpečnostních důvodů si OVH vyhrazuje možnost provést okamžité pozastavení bez upozornění
jakéhokoli  serveru,  na kterém bude nabízena,  placeně nebo bezplatně,  pro  veřejnost  přístupná  služba
proxy, IRC, VPN, TOR, u níž se OVH dozvěděla o záškodnickém, podvodném nebo nezákonném použití. 

7.5 Zákazník musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro uložení svých dat.

7.6 Zákazník  musí  uhradit  veškeré  licence nebo uživatelská práva sjednaná u  OVH nebo třetí  osoby.
V opačném případě si OVH vyhrazuje právo službu bez upozornění pozastavit.

7.7  OVH  si  vyhrazuje  možnost  provádět  kontroly  shody  používání  služby  zákazníkem  s  těmito
ustanoveními.

OVH si vyhrazuje právo pozastavit bez upozornění službu a vypovědět smlouvu o pronájmu dedikovaného
serveru,  pokud by udržování serveru  zákazníka představovalo  příliš  velké riziko pro infrastrukturu OVH
nebo v případě nedodržení zvláštních a obecných podmínek OVH zákazníkem, a obecně všech platných
zákonů a předpisů a práva třetích osob platných v České republice.

7.8 Zásah OVH v rámci uzavření smlouvy ohledně dedikovaného serveru se omezuje na instalaci serveru.
OVH z tohoto titulu zajišťuje pouze pronájem specializované infrastruktury, bez jakéhokoli řízení obsahu
hostovaných stránek nebo smluvního vztahu editorů těchto stránek s poskytovatelem hostingu, zákazníkem
OVH, z titulu smlouvy o nájmu dedikovaného serveru. Zákazník je pokládán za poskytovatele hostingu,
neboť  zajišťuje,  pro  poskytnutí  veřejnosti  prostřednictvím  komunikačních  služeb  pro  veřejnost  on-line,
ukládání signálů, zápisů, obrazů, zvuků nebo zpráv jakékoli povahy poskytnutých příjemci těchto služeb. 

ČLÁNEK 8: OPATŘENÍ BOJE PROTI ODESÍLÁNÍ SPAMU ZE SÍTĚ OVH

OVH zavede systém technických opatření určený k boji proti odesílání podvodných e-mailů a používání
SPAMu rozesílaného z jeho infrastruktury.

Za tímto účelem provede OVH kontrolu provozu ze serveru používaného zákazníkem směrem na port 25
(server  SMTP)  na  internetu.  Tato  operace  spočívá  v  ověření  provozu  prostřednictvím  automatických
nástrojů. 

Zásilky nejsou ani filtrovány ani zadržovány, ale prověřovány s časovým posunem několika sekund. Tyto
operace jsou prováděny paralelně a v žádném případě frontálně mezi serverem a internetovou sítí. 

Stejně  tak není  žádná operace  prováděna u  odeslaných  mailů:  OVH neprovádí  značení  (tag)  mailů  a
žádným způsobem  nemění  maily  odeslané  zákazníkem.  Během těchto  operací  OVH neukládá  žádné
informace, kromě statistických údajů.
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Tato operace je prováděna pravidelně a naprosto  automaticky.  Při  ověřování provozu na port  25 (port
SMTP) neprobíhá žádný lidský zásah.

V případě, že ze serveru zákazníka jsou odeslány e-maily identifikované jako SPAM nebo podvodný mail,
OVH o tom informuje zákazníka e-mailem a provede zablokování portu SMTP Serveru.

OVH  neuchovává  žádnou  kopii  e-mailů  odeslaných  z  portu  SMTP  Serveru  ani  v  případě,  že  jsou
identifikované jako SPAM.

Zákazník ovšem může požádat o odblokování portu SMTP prostřednictvím svého řídicího rozhraní.

Každý nový e-mail identifikovaný jako SPAM znamená nové zablokování portu SMTP na delší dobu.

Od třetího zablokování si OVH vyhrazuje možnost odmítnout jakoukoli novou žádost o odblokování portu
SMTP.

ČLÁNEK 9: MITIGACE (OCHRANA PROTI ÚTOKŮM DOS A DDOS)

OVH  zavede  ochranu  proti  počítačovým  útokům  typu  DOS  a  DDOS  (útoky  odmítnutím  služby)  a  s
výhradou, že budou provedeny masivně. Tato funkce má umožnit zachování fungování služby zákazníka po
celou dobu útoku. 

Tato funkce spočívá v ověření provozu směrem ke službě zákazníka přicházejícího z vnějšku sítě OVH.
Provoz kvalifikovaný jako nezákonný je před infrastrukturou zákazníka odmítnut a umožňuje tak zákonným
uživatelům možnost přístupu k aplikacím nabízeným zákazníkem i přes počítačový útok.

Tato ochranná opatření se nemohou použít pro počítačové útoky jako injektáž SQL, Bruteforce, využívání
bezpečnostních selhání atd. ...
Kvůli velké komplexnosti služby ochrany má OVH pouze povinnost opatrnosti a pečlivosti a je možné, že
útok nebude použitými nástroji zjištěn a že použité nástroje neumožní zachovat fungování Služby.

V závislosti na povaze útoku a jeho složitosti provede OVH různé úrovně ochrany provozu, aby zachovala
svou infrastrukturu a službu zákazníka.

Mitigace se aktivuje pouze po detekci útoku nástroji OVH, a minimálně na dobu 26 hodin. Proto je až do
aktivace mitigace služba vystavena frontálnímu útoku, což může vést k její nedostupnosti.

Jakmile je kybernetický útok identifikován a mitigace se aktivuje automaticky, je možné mitigaci deaktivovat
až po uplynutí lhůty 26 hodin.

Po celou dobu aktivace mitigace nemůže OVH garantovat  přístupnost aplikací  zákazníka,  ale  bude se
snažit omezit dopad tohoto útoku na službu zákazníka a infrastrukturu OVH.
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Pokud  i  přes  aktivaci  mitigace  je  kybernetický  útok  takové  povahy,  že  může  ohrozit  neporušenost
infrastruktury OVH nebo jiných zákazníků OVH, posílí OVH ochranná opatření, což může způsobit zhoršení
služby zákazníka nebo mít dopad na její dostupnost.

Je také možné, že část provozu vytvořeného počítačovým útokem nemusí být zařízeními OVH zjištěna a
zasáhne služby zákazníka. Účinnost mitigace závisí také na konfiguraci služby zákazníka, takže zákazník
musí ověřit, že má potřebné pravomoci pro zajištění odpovídající správy.

Mitigace v žádném případě nezbavuje zákazníka povinnosti zabezpečit jeho službu, zavést bezpečnostní
nástroje (firewally ...), pravidelně aktualizovat svůj systém, zálohovat svá data, či dbát na bezpečnost svých
počítačových programů (skripty, kódy, atd. ...).

Mitigace s variantou PRO

Pokud má zákazník u své služby variantu PRO, jsou pro něj přístupné nové funkce.
Zákazník si tak může předem aktivovat na své službě mitigaci, OVH však upozorňuje, že aktivace mitigace
může mít přímý dopad na kvalitu jeho služby. Z tohoto důvodu musí být mitigace použita s plnou znalostí
věci.

Pokud si to zákazník přeje, může si vyzkoušet různé ochranné profily, aby změřil dopad na svou službu, a
najít tak nejvhodnější profil ochrany pro typ služby na jeho službě. Zákazníkem vybraný profil bude poté
OVH automaticky používat při aktivaci mitigace.

Zákazník si rovněž může zakoupit firewall, který bude působit přímo na okraji sítě OVH. Standardně, pokud
je u služby zákazníka aktivována mitigace, automaticky se použijí pravidla firewallu. Zákazník se musí ujistit
o  vhodnosti  pravidel,  která  integruje  do  svého  firewallu,  aby  při  aktivaci  mitigace  neznevýhodnil  svou
činnost.

ČLÁNEK 10: CENÍKY A FAKTURACE

Ceník  se  mění  podle  řady  serveru  a  délky  nájmu,  které  si  zákazník  zvolí  v objednávce.  Pouze  cena
uvedená na objednávce vystavené OVH odpovídá celkové částce, kterou zákazník uhradí.

Zákazník musí přesně uvést nabídku, která nejlépe odpovídá jeho potřebám, ta pak nemůže být v průběhu
provádění smlouvy měněna.
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PŘÍLOHA 1 – SERVERY KIMSUFI

Řada Kimsufi 2013 je vyhrazena pouze pro fyzické nebo právnické osoby se sídlem v Evropské unii,  v
Norsku a ve Švýcarsku. Zákazník nesmí mít současně více než tři (3) servery řady Kimsufi 2013.

Řada serveru Kimsufi 2013 je určena výhradně pro osobní použití, jakékoliv předplatné této řady za účelem
jeho dalšího prodeje je zakázáno a má za následek okamžitou výpověď nájemní smlouvy na příslušný
server nebo servery.

V  rámci  nabídky  Kimsufi  je  zákazník  informován  o  tom,  že  místo  technické  podpory,  jak
je definována v článku 3, má k dispozici asistenční fórum přístupné přes adresu: http://forum.kimsufi.com/.

PŘÍLOHA 2 – SLUŽBA BACKUP

PŘEDMĚT
Služby  týdenní  backup  /  inkrementální  backup  /  backup  FTP  jsou  prostory  pro  ukládání  umožňující
částečné nebo úplné zálohování dat z dedikovaného serveru zákazníka.

Služby týdenní backup / inkrementální backup jsou přístupné jako možnost pro všechny osoby, které již
uzavřely  pronájem  dedikovaného  serveru  pod  Linux  nebo  FreeBSD.  K dispozici  jsou  různé  velikosti
prostoru pro ukládání.

Služba Backup FTP je k dispozici v rámci některých nabídek pronájmu dedikovaného serveru.

Zákazník  prohlašuje,  že  OVH se žádným způsobem ve smyslu  tohoto  dokumentu nepodílí  na  rozvoji,
realizaci a zavedení internetové stránky zákazníka a jeho počítačových nástrojů pro řízení a správu.

PODMÍNKY REALIZACE SLUŽEB

• Týdenní backup
Služba týdenní backup umožňuje ukládání dat z dedikovaného serveru jedenkrát (1x) za týden, s výhradou,
že  si  předplatil  nabídku  dostatečné  ukládací  kapacity.  Ze  zálohování  jsou  systematicky  vyloučeny
následující adresáře: /proc /sys /tmp /home/ovh/src .

• Inkrementální backup
Služba inkrementální  backup  umožňuje  zálohování  některých dat  z dedikovaného serveru.  Zákazník  si
může rezervovat data a časy svých zálohování (s výhradou dostupnosti) s maximálně dvěma (2) zálohami
za den, a to v mezích velikosti prostoru pro ukládání, který si předplatil.
Zákazník se může rozhodnout o počtu předchozích zálohování (zvaných „snapshot“), která si přeje uchovat
na prostoru pro ukládání (do velikosti prostoru, který si předplatil).

• Realizace týdenního nebo inkrementálního backupu
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Při  předplacení  služby  OVH  nakonfiguruje  server  zákazníka,  aby  bylo  možné  provádět  zálohování  a
informuje zákazníka o správném průběhu konfigurace. Zákazník nesmí v žádném případě tuto konfiguraci
měnit.
Zákazník poté musí na řídicím rozhraní (manažer) specifikovat parametry ukládání (výběr adresáře, data
ukládání, e-mailová adresa …).
Zálohování iniciují backup servery OVH. Po skončení každého z nich zašle OVH e-mail potvrzující správný
průběh zálohování;  případně oznamující  závadu. Zákazník si  musí  zkontrolovat  přijetí  tohoto e-mailu a
ujistit se, že backup byl správně proveden (historie zálohování je dostupná přes řídicí rozhraní). Kontrolu
aktivace služby může provést pouze zákazník.
V případě neúspěchu (plný prostor pro ukládání, nemožný přístup k serveru zákazníka …) může být služba
backup chvilkově deaktivována. Zákazník v takovém případě musí provést její opětovnou aktivaci přes řídicí
rozhraní.

• Získávání dat z týdenního nebo inkrementálního backupu
Zákazník může získat všechna data nebo jejich část přes protokol přenosu dat RSYNC pouze ze serveru,
pro který si předplatil službu. Identifikační údaje a název serveru pro ukládání budou předány zákazníkovi
při předplacení služby.
V případě týdenního backupu může zákazník přes řídicí rozhraní (manažer) požádat o úplnou kopii dat od
posledního backupu na svém serveru (tento  postup nahrazuje data případně uložená na dedikovaném
serveru).

• Backup FTP
Služba Backup FTP je prostor pro ukládání dostupný přes protokol pro přenos souborů FTP, chráněný
identifikátorem  a  heslem,  přístupný  pouze  z dedikovaného  serveru  zákazníka  a  pouze  za  účelem
prozatímního uložení záloh ze serveru.
Zákazník musí sám realizovat nástroje pro ukládání nebo přenos na místo pro ukládání.

POVINNOSTI OVH

• Povinnosti
OVH není o ukládaných datech nic známo. Je tedy věcí zákazníka, aby se ujistil, že má dostatečná práva
k těmto datům a že obsah neporušuje zákony České republiky ani dobré mravy.

OVH se zavazuje věnovat veškerou nezbytnou péči a pozornost dodávce služby.
OVH si vyhrazuje možnost přerušit službu pro provedení technického zásahu, aby zlepšila její fungování.
OVH tedy bude podle možností zákazníka předem informovat, v rozumné lhůtě, o povaze a délce zásahu,
aby zákazník mohl přijmout příslušná opatření. Zákazník tedy musí sledovat své příští ukládání.
V případě selhání serveru pro ukládání a/nebo pokud data na serveru byla porušena nebo nedostupná,
provede OVH v co nejkratší lhůtě nové zálohování dat zákazníka (případ týdenního nebo inkrementálního
backupu) nebo požádá zákazníka, aby provedl nové zálohování (případ backup FTP).

• Zálohování dat
V případě  týdenního  nebo  inkrementálního  backupu  nenese  OVH  žádnou  odpovědnost  za  správné
provedení zálohování. OVH při každém zálohování upozorní zákazníka na e-mailovou adresu správce nebo
na adresu, která byla uvedena při konfiguraci služby backup, a bude mu vždy dodávat logy pro zálohování.
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Zákazník  musí  zkontrolovat  provedené  zálohování  a  případně zjistit  příčiny  selhání  a  upozornit  na  ně
technickou podporu OVH, aby provedla nové zálohování adresářů. V případě zjištěné závady může OVH
službu zastavit poté, co o tom informovala zákazníka.

• Důvěrnost dat zákazníka
Data,  která  jsou  dostupná v adresářích  k zálohování,  zůstávají  důvěrná.  Jsou chráněna heslem a jsou
přístupná pouze z IP serveru, pro který je předplacena služba backup. OVH se zavazuje, že je nebude šířit.
Ovšem na  žádost  zákonem oprávněných  osob  bude  OVH nucena  poskytnout  těmto  osobám (státním
orgánům)  požadované  informace.  Stejně  tak,  v případě  podezření  na  průnik  do  zpracování  dat
nacházejících se na zařízeních OVH, si OVH vyhrazuje právo přístupu k informacím zákazníka a případně
okamžité zastavení jeho účtu. 

• Odpovědnost
OVH není odpovědná za obsah informací,  zvuku, textu,  obrazů, formálních prvků,  které jsou přístupné
v uložených adresářích zákazníka.

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinen se ujistit, že zálohování jeho adresářů proběhlo. V případě problému přijme zákazník
veškerá nezbytná opatření pro spuštění zálohování adresářů. V případě reinstalace dedikovaného serveru
(reinstalace  systému  nebo  výměna  harddisku)  bude  rekonfigurace  týdenního  nebo  inkrementálního
backupu provedena z iniciativy zákazníka (může tento krok spustit přes svoje řídicí rozhraní).

Zákazník  jedná  jako  nezávislá  jednotka  a  v  důsledku  toho  provádí  svou  činnost  na  svou  vlastní
odpovědnost. Zákazník je sám odpovědný za soubory a data, které jsou dostupné v jeho adresářích. Je
odpovědný  za  obsah  předávaných,  šířených  nebo  shromažďovaných  informací,  jejich  používání  a
aktualizaci, jakož i za všechny soubory, především soubory s adresami. 

DÉLKA SLUŽBY A VÝPOVĚĎ

Služba  je  uzavřena  na  dobu  zvolenou  zákazníkem  při  vystavení  objednávky  nebo  až  do  skončení
dedikovaného serveru. Služba začíná v okamžiku poskytnutí.

Zákazník  může službu při  skončení obnovit,  na zvolenou dobu, podle ceníku,  smluv a podmínek OVH
platných ke dni obnovení, kromě výpovědi jedné ze stran za dále uvedených podmínek a v dále uvedených
lhůtách.

• Vymazání dat z týdenního nebo inkrementálního backupu
Kromě obnovení,  k němuž dojde  nejpozději  30.  den po  skončení  služby  (nebo dedikovaného  serveru,
pokud ten skončí dříve než služba), OVH vymaže veškeré údaje.

• Vymazání dat z Backup FTP
Vymazání dat ze služby Backup FTP se provede současně s vymazáním dat z dedikovaného serveru.

Strana 9/9

OVH.CZ, s.r.o., Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 28877039 - DIČ: CZ28877039

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150622


