Osobitné podmienky poskytovania služby Magenta Cloud
(ďalej len „Podmienky“)
I. Základné ustanovenia
1. Poskytovateľom služby Magenta Cloud je spoločnosť
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
IČO 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 2081/B (ďalej
len „Podnik“).
2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.
Box 5, 820 07 Bratislava 27.
3. Služba Magenta Cloud slúži na zdieľanie a uchovávanie
elektronických súborov dát vrátane textu, zvuku a obrazu
(ďalej aj ako „Služba“). Služba je poskytovaná ako
doplnková služba Účastníkovi, ktorý na základe Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb využíva službu Magenta
1 ako Vlastník. Podmienky pre získanie služby Magenta
Cloud, vrátane ďalších podmienok jej poskytovania sú
uvedené v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a.s., Cenník pre poskytovanie služieb
prostredníctvom mobilnej siete (ďalej len „Cenník“).
4. Používateľom je Účastník, ktorá uloží svoj súbor na
serveroch na doméne www.magentajedna.sk.
5. Podnik poskytuje služby v stave, v akom sa
nachádzajú. Podnik neposkytuje Používateľom záruku
nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a
zabezpečenia servera. Podnik nezodpovedá za akúkoľvek
škodu, ktorá Používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s
používaním služieb.
6. Podnik nevykonáva monitorovanie obsahu jednotlivých
správ a súborov Používateľa s výnimkou kontroly správ
antivírovými a antispamovými aplikáciami.
7. Používateľ nie je oprávnený využívať Službu k
hromadnému rozosielaniu nevyžiadaných komerčných
alebo nekomerčných správ (junk mail, spam) osobám,
ktoré nedali súhlas k odberu takýchto správ.
8. Podnik poskytne údaje o Používateľovi, súbore alebo
adresátovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na
poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov alebo v
iných prípadoch, keď táto povinnosť vyplýva zo
všeobecne záväzného právneho predpisu.
9. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej
alebo nepeňažnej ujmy Podniku vzniknutej v dôsledku
aktivít Používateľa na www.magentajedna.sk, Používateľ
je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v
celom rozsahu.
11. Podnik má právo najmä:
a. prerušiť poskytovanie služieb, v celom
rozsahu alebo len čiastočne,
b. kedykoľvek vykonať technickú odstávku
služieb, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia,
c. pozastaviť alebo obmedziť prístup k uloženým
súborov, ak na základe podnetu tretích strán alebo

oprávnených orgánov vznikne pochybnosť o pôvode,
legálnosti obsahu alebo spôsobe nadobudnutia alebo
vytvorenia súboru alebo ak sa Podnik iným spôsobom
dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu v
súboroch.
II. Služba Magenta Cloud
1.
Služba je dostupná Používateľovi na základe
prvého prihlásenia sa v rámci portálu, kde je podmienkou
zvolenie prihlasovacieho mena, hesla, zadanie osobitného
kódu poskytnutého pre účel aktivácie Podnikom
Účastníkovi a odsúhlasenie podmienok poskytovania
služby, najmä týchto Podmienok. Po vytvorení prístupu je
Používateľ oprávnený využívať službu Magenta Cloud
v súlade s týmito a ostatnými podmienkami poskytovania
Služby stanovených najmä v Cenníku.
2. Prihlasovacie údaje sú Bezpečnostnými údajmi
a Používateľovi odporúčame ich dôsledne chrániť pred ich
stratou alebo vyzradením neoprávnenej osobe. Podnik
nezodpovedá za to, ak sa k údajom a súborom
Používateľa dostane neoprávnená osoba v dôsledku
neopatrného alebo iného konania Používateľa.
3. Používateľ berie na vedomie, že pre využívanie Služby
je potrebné vysokorýchlostné dátové pripojenie. Pri
využívaní Služby dochádza k prenosu dát, ktoré môže byť
spoplatňované a účtované osobitne. Dátové pripojenie nie
je poskytované ako súčasť Služby.
4. Služba Úschovňa umožňuje používateľovi uložiť súbory
na úložisko Služby Magenta Cloud a prostredníctvom
hypertextového odkazu ich sprístupniť jednému alebo
viacerým adresátom správy. Podnik je oprávnený stanoviť
maximálnu veľkosť súboru podľa aktuálnych kapacitných
možností, pričom Používateľ je informovaný o aktuálnej
povolenej kapacite pred uložením súboru.
5. Používateľ uvedie adresy elektronickej pošty adresátov
súboru, ktorým je súbor určený. Adresát je informovaný o
uložení a sprístupnení súboru prostredníctvom správy
obsahujúcej hypertextovú linku smerujúcu na úložisko
správy. Informácia o uložení súboru a odoslaní informácie
adresátovi je doručená aj Používateľovi na ním uvedenú
adresu elektronickej pošty. Používateľovi odporúčame
dôsledne zvážiť, ktorým osobám svoj obsah a za akých
podmienok sprístupní.
6. Používateľ je oprávnený v rámci Služby ukladať súbory
a sprístupňovať ich vybraným tretím osobám, pričom
Podnik na uloženie a sprístupnenie týchto informácii nedal
podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie
nezostavil ani neupravil. Podnik nezodpovedá za uložené
alebo sprístupňované súbory alebo akýkoľvek iný obsah
uložený v rámci Služby Magenta Cloud.

7. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený súbor používať a
že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v
zmysle platných právnych predpisov na použitie súboru
v rámci Služby a jeho sprístupnenie vybraným osobám.
8. Poskytovanie Služby zaniká na základe žiadosti
Používateľa doručenej písomnou výpoveďou, prípadne
iným spôsobom definovaným vo Všeobecných
podmienkach pre zánik Služieb.
9. K ukončeniu poskytovania Služby zároveň dochádza aj
ukončením služby, ku ktorej je táto Služba poskytovaná
ako doplnková – ukončením poskytovania služieb v rámci
Magenta 1 dochádza k automatickej deaktivácii Služby
Magenta Cloud.
10. Používateľ je pri ukončení poskytovania Služby
Magenta Cloud upozornený a má 30 dní uložené dáta
a súbory dostupné pre účel ich uloženia a kopirovania
z úložiska Služby Magenta Cloud na iný, Používateľom
zvolený nosič. Po uplynutí tohto obdobia budú tieto dáta
Používateľa zmazané.
III. Osobitné ustanovenia
1. Používateľ využívaním Služby dobrovoľne udeľuje
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely
poskytovania služby a vyhlasuje, že si je vedomý
skutočnosti, že Podnik ako prevádzkovateľ informačného
systému je oprávnený poveriť spracovaním osobných
údajov tretie strany, sprostredkovateľov, na základe
písomnej zmluvy, pričom zoznam poverených osôb bude
zverejnený na stránke www.telekom.sk. Zverejnenie
aktualizovaného zoznamu sprostredkovateľov sa považuje
za oznámenie v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 122/2013
Z.z. zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj ako „zákon“).
2. Podnik je na základe súhlasu Používateľa oprávnený
získavať, zhromažďovať, uchovávať a likvidovať
Používateľom poskytnuté osobné údaje. Po uplynutí doby
uloženia súboru budú osobné údaje vedené v
nesprístupnenej databáze po dobu 3 mesiace a následne
budú zlikvidované a vymazané z databázy.
3. Podnik poskytne údaje o Používateľovi a adresátoch v
rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie
informácií zo strany štátnych orgánov v prípadoch, keď tak
vyžaduje zákon. Ďalej Podnik môže poskytnúť osobné
údaje používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom
Podniku v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným
prevodom obchodnej činnosti spojenej s poskytovanými
službami.
4. Používateľ je oprávnený na základe písomnej žiadosti
požadovať od Podniku vo všeobecne zrozumiteľnej forme
(i) informácie o stave spracúvania svojich osobných
údajov v informačnom systéme, (ii) odpis jeho osobných
údajov a (iii) presné informácie o zdroji, z ktorého získal
Podnik osobné údaje na spracúvanie ako aj ďalšie
informácie v zmysle ustanovenia § 28 zákona.

5. Podnik vyhovie požiadavke Používateľa a písomne ho
informuje o vykonaných opatreniach najneskôr do 30 dní
od prijatia požiadavky.
6. Používateľ súhlasí s doručovaním informácií o stave a
priebehu poskytovania služby ako aj s doručovaním
všeobecných informácií o funkciách a aktualizáciách
služby.
IV. Záverečné ustanovenia
1. Podnik je oprávnený meniť rozsah Služieb. Rovnako je
oprávnený meniť tieto Podmienky. Zmena je platná a
účinná dňom uvedeným v Podmienkach. Pri zmene týchto
Podmienok postupuje podľa podmienok definovaných vo
Všeobecných podmienkach pre poskytovanie verejných
služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“).
2. Tieto Podmienky tvoria súčasť a prílohu Všeobecných
podmienok a na právne vzťahy pri poskytovaní služby
Magenta Cloud neupravené v týchto Podmienkach sa
uplatnia Všeobecné podmienky.
3. Používatelia sú povinní pravidelne sa oboznamovať so
zmenami pravidiel; ak budú pokračovať v používaní
služieb po vykonaní zmeny pravidiel, má sa za to, že so
zmenou bez výhrad súhlasia. Ak používateľ so zmenou
podmienok nesúhlasí, môže požiadať o vyradenie z
databázy používateľov, čím nie je dotknuté ďalšie
poskytovanie služby v budúcnosti.
4. Vzťahy vzniknuté na základe používania tejto služby sa
riadia účinným znením týchto pravidiel a ustanoveniami
Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.
Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 21.10.2015.
Slovak Telekom, a.s.

