PODMÍNKY SLUŽEB
Poskytovatel
Dragon Internet a.s., Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy
Tel.: 326 706 156, Email: internet@dragon.cz, www.dragon.cz
IČ
: 27237800, DIČ
: CZ27237800, zapsána v obchodním rejstř
íku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9923
(dále jen “Poskytovatel”)

Definice pojmů
1.
2.

Už
ivatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba oprávněná k užívání Služ
by a to na základěplatné smlouvy (dále
jen “Už
ivatel”).
Zájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vyjádř
ila zájem být Uživatelem Služby (dále jen “Zájemce”).

Specifikace služby
1.

2.

Služ
ba umož
ň
uje ukládání souborůrů
zných typů(dokumenty, hudba, fotky, videa, atd) na zabezpeč
ený diskový prostor
umístě
ný v servrovnách Poskytovatele. Kaž
dý Už
ivatel Služ
by má pro svoji potř
ebu přidě
lenu diskovou kapacitu jejíž
velikost je definována zvoleným tarifem. Služ
ba umož
ňuje data zálohovat ručněnebo automaticky podle volby Už
ivatele
(dále jen “Služ
ba”).
Název Služ
by “Moje Úlož
iš
tě
”.

Úvodní ustanovení
1.
2.

3.

Tyto podmínky závazněupravují pravidla, která platí pro poskytování a používání Služby.
Podmínky jsou zvě
ř
ejně
né na webových stránkách Poskytovatele, na adrese www.dragon.cz. V případěrozporu s
podmínkami uveř
ejně
nými jinými způ
soby (inzerce, letáky) je vždy rozhodující znění publikované na výš
e uvedených
webových stránkách.
V př
ípadech neupravených tě
mito Podmínkami se adekvátněpouž
ijí ustanovení Obchodních podmínek.

Podmínky služby
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Poskytovatel je povinen umož
nit Už
ivateli př
ístup ke Služ
běa její využívání v souladu s tě
mito Podmínkami, pokud tomu
nebrání obecnězávazné právní př
edpisy nebo okolnosti vylučující odpově
dnost.
Už
ivatel souhlasí s použ
íváním Služ
by v souladu s těmito Podmínkami a zákonnými př
edpisy. V případěporušení je
Poskytovatel oprávně
n zamezit takovému už
ívání Služ
by a Uživateli zamezit přístup ke Služ
bě
.
Služ
ba nesmí být použ
ívána pro č
innosti obtě
žující třetí strany či činnosti omezující její použ
ítí ostatními Uživateli či
poš
kozující Poskytovatele.
Už
ivatel je vž
dy plněodpově
dný za obsah dat uložených prostředctvím Služby. Službu není povoleno použ
ívat pro
data, která poruš
ují duš
evní vlastnictví tř
etích osob, mají nezákonný charakter či odporují vš
eobecněuznávaným
etickým a morálním normám. V př
ípadězjiš
tění poruš
ení tě
chto podmínek je Poskytovatel oprávněn ukonč
it poskytování
Služ
by, odstranit takovýto obsah a př
edat jej příslušným orgánů
m, bez povinnosti tuto skuteč
nost oznámit Už
ivateli.
Poskytovatel se zavazuje provozovat Služ
bu s náležitou péčí. Nenese vš
ak odpově
dnost za poš
kození, ztrátu či znič
ení
dat. V př
ípaděš
kod vzniklých Už
ivateli poš
kozením, ztrátou č
i zničením dat nebo na hardwaru či softwaru nenese
Poskytovatel ž
ádnou odpově
dnost.
Poskytovatel je oprávně
n provádě
t servisní údrž
bu a s ní spojené odstávky Služby. Tyto plánované odstávky budou s
dostateč
ným př
edstihem zveř
ejně
ny na webových stránkách Poskytovatele.
Poskytovatel má právo jednostranněpozměnit funkce Služ
by nebo ji úplnězruš
it. V př
ípadězrušení Služby musí
Poskytovatel toto oznámit s dosatateč
ným předstihem na svých webových stránkách a zároveňUž
ivateli odeslat
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8.
9.

10.
11.

oznámení ne jeho primární emailovou adresu.
Poskytovatel nezaruč
uje dostupnost Služ
by 24 hodin denně
, aťuždů
vodu nutných servisních odstávek č
i jiných.
Už
ivatel je vž
dy plnězodpově
dný za ochranu hesla, které použ
ívá pro přístup ke Služ
běa za veš
keré č
innosti spojené
s použ
íváním svého úč
tu. V př
ípadězpřístupnění hesla ke Službětř
etím osobám, nese Už
ivatel veš
kerou
odpově
dnost za provedené úkony, jako kdyby je provedl sám.
V př
ípaděpodezř
ení na neoprávně
né používání svého účtu, musí o této skutečnosti neprodleněinformovat
Poskytovatele.
Už
ivatel nesmí Služ
bu nebo její č
ást prodat či pronajmout nebo s ní jakýmkoliv způsobem obchodovat.

Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo k úpravám těchto Podmínek a mě
nit je v plném rozsahu č
izč
ásti.
Aktuálněplatné zně
ní Podmínek bude vž
dy uveř
ejně
no na webových stránkách Poskytovatele. V př
ípadějejich změn
bude Už
ivateli odesláno oznámení na jeho primární emailovou adresu.
Tyto Podmínky nabývají platnosti 26. 3. 2015.
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