Všeobecné obchodní podmínky
Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují průvodní objednávku (dále jen „Objednávka“) vystavenou společností Iron
Mountain Česká Republika s.r.o., se sídlem na adrese Zahradní 105, 252 61 Jeneč; IČO: 25064631, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 46542 (dále jen „Iron Mountain“), prodejci nebo dodavateli v ní
označenému („Dodavatel“), není-li mezi společností Iron Mountain a Dodavatelem (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřena
samostatná písemná smlouva, která výslovně upravuje nákup Zboží a/nebo Služeb společností Iron Mountain objednaných od
Dodavatele na základě Objednávky.
1.
1.1

Výklad pojmů
Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se použijí následující definice a výklady pojmů:
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

2.
2.1

Subjekt údajů: fyzická osoba, kterou lze identifikovat pomocí Osobních údajů nebo která je subjektem Osobních
údajů, včetně zejména zaměstnanců, dodavatelů nebo jiných pracovníků společnosti Iron Mountain nebo jejích
Zákazníků nebo osob závislých na těchto osobách.
Výstupy: veškeré Dokumenty, výrobky a materiály vytvořené Dodavatelem nebo jeho zástupci, subdodavateli,
poradci a zaměstnanci ve vztahu ke Službám v jakékoli formě, včetně počítačových programů, dat, protokolů a
specifikací (včetně návrhů).
Dokument: tímto pojmem se kromě jakéhokoli písemného dokumentu rozumí také jakýkoli výkres, mapa, plán,
graf, návrh, obrázek nebo jiný obraz, páska, disk nebo jiné zařízení či záznam, na nichž jsou uloženy informace v
jakékoli formě.
Vstupní materiál: veškeré Dokumenty, informace a materiály poskytnuté společností Iron Mountain a týkající se
Služeb, včetně počítačových programů, dat, protokolů a specifikací.
Práva duševního vlastnictví: veškeré patenty, práva k vynálezům, užitné vzory, autorské právo a práva související
s právem autorským, ochranné známky a ochranné známky pro služby, obchodní firmy, resp. názvy a doménová
jména, práva k vizuálním prvkům nebo příznačnému vzhledu výrobků, práva ke goodwillu či práva podat žalobu
pro neoprávněné užití firmy nebo názvu, práva z nekalé konkurence, práva k návrhům, práva k počítačovému
softwaru, právo k databázi, práva k topografii, práva k důvěrným informacím (včetně know-how a obchodního
tajemství) a veškerá další práva duševního vlastnictví, zapsaná či nezapsaná, včetně veškerých přihlášek a obnovení
či prodloužení těchto práv, a veškerá obdobná či rovnocenná práva nebo prostředky ochrany kdekoli na světě.
Zařízení společnosti Iron Mountain: veškeré vybavení, systémy, kabeláž nebo zařízení poskytnuté společností Iron
Mountain a používané přímo či nepřímo při dodávce Služeb.
DPH: daň z přidané hodnoty.
Zástupce: osoby určené společností Iron Mountain a Dodavatelem, aby přijímaly oznámení podle Smlouvy, které
jsou uvedeny v Objednávce nebo které byly případně druhé smluvní straně jinak písemně oznámeny. Nebudou-li
určené osoby uvedeny, budou oznámení zasílána na adresy sídla příslušných Smluvních stran.

Schválení
Souhlas Dodavatele s dodáním Zboží a/nebo Služeb (dle níže uvedené definice) nebo jak je uvedeno v Objednávce nebo
jinak ve Výkazu prací, výčtu požadavků, specifikaci nebo příloze, na kterou je v Objednávce odkazováno nebo která je k ní
jinak přiložena, nebo dodání takového Zboží a/nebo Služeb Dodavatelem, zcela nebo jen zčásti, představuje schválení těchto
Všeobecných obchodních podmínek Dodavatelem. Schválením Objednávky společnosti Iron Mountain potvrzuje Dodavatel
přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek a zavazuje se je dodržovat. Společnost Iron Mountain není vázána žádnými
cenami nebo dodacími podmínkami, které nebyly výslovně písemně schváleny. Jakékoli podmínky navržené Dodavatelem
nebo vyplývající z obchodní nebo běžné praxe nebo průběhu jednání, které jsou v rozporu s těmito Všeobecnými obchodních
podmínek nebo jdou nad jejich rámec, jsou neplatné a neúčinné, nebyly-li společností Iron Mountain výslovně písemně
schváleny. Tyto Všeobecné obchodní podmínky spolu s Objednávkou a jakýmkoli výkazem prací vztahujícím se ke Službám
(„Výkaz prací“), jakékoli změny kteréhokoli z výše uvedených dokumentů, které byly společností Iron Mountain písemně
akceptovány, a jakékoli informace týkající se ceny a/nebo dodávky, které byly výslovně písemně akceptovány, představují
úplné ujednání mezi Smluvními stranami (společně dále jen „Smlouva“).
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3.
3.1

4.

Obecná ustanovení
Dodavatel poskytne zboží a/nebo služby v souladu se specifikacemi, termíny dodání a cenami uvedenými ve Smlouvě, včetně
případně Objednávky nebo Výkazu prací, výčtu požadavků, specifikace nebo přílohy nebo jinak („Zboží“ a „Služby“).
Společnost Iron Mountain uhradí Dodavateli poplatky a platby stanovené v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě.
Daně a jiné poplatky

4.1

Veškeré příslušné daně z obratu, včetně případné DPH a jiných poplatků jako např. daní, cel, tarifů, dávek a státem
nařízených přirážek (avšak vyjma poplatků uvedených v článku 6 „Přeprava“ níže) budou na faktuře Dodavatele uvedeny
zvlášť a společnost Iron Mountain se zavazuje veškeré tyto příslušné daně a jiné poplatky vzniklé nákupem Zboží nebo
dodávkou Služeb Dodavatelem Dodavateli uhradit za předpokladu, že veškeré poplatky budou na faktuře Dodavatele přesně
uvedeny a tato bude společnosti Iron Mountain předložena včas a řádně v souladu s ustanoveními týkajícími se
Fakturace/Platby uvedenými v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a případně v souladu s Výkazem prací.

4.2

V případě, že Dodavatel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v
souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo že číslo účtu
Dodavatele sloužící k úhradě plateb podle Smlouvy není zveřejněno správcem daně jako účet využívaný pro ekonomickou
činnost, je společnost Iron Mountain oprávněna Dodavateli uhradit platby bez DPH a DPH v příslušné výši odvést (resp.
zaplatit) za Dodavatele přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Dodavatel vymáhat od
společnosti Iron Mountain část z platby rovnající se výši odvedeného (resp. zaplaceného) DPH a souhlasí s tím, že tímto
bude uhrazena část její pohledávky, kterou má za Iron Mountain, a to ve výši rovnající se výši odvedené (resp. zaplacené)
DPH. Odvedením (resp. zaplacením) DPH společností Iron Mountain v příslušné výši za Dodavatele přímo příslušnému
správci daně dojde k zániku dotčené pohledávky Dodavatele za Iron Mountain.

5.
5.1

6.
6.1

7.
7.1

Vlastnické právo a nebezpečí ztráty
Dodavatel nese riziko ztráty Zboží do okamžiku dodání (popř. do okamžiku smontování tohoto Zboží v závodě společnosti
Iron Mountain na písemnou žádost společnosti Iron Mountain ) a v každém případě do písemného převzetí Zboží společností
Iron Mountain. Po písemném převzetí Zboží společností Iron Mountain přechází veškeré vlastnické právo ke Zboží
automaticky na společnost Iron Mountain.
Přeprava
Cena uvedené společností Iron Mountain v její Objednávce nebo Výkazu prací zahrnuje veškeré náklady na expedici,
manipulaci a přepravu nezbytné pro dodání Zboží do místa určeného společností Iron Mountain (nebo do přibližného místa,
je-li tak uvedeno) a náklady na instalaci Zboží v provozovně společnosti Iron Mountain (je-li uvedena) na uvedeném místě.
Zboží se považuje za dodané společnosti Iron Mountain, bylo-li smontováno v souladu se specifikacemi a společností Iron
Mountain písemně převzato.
Kontrola
Bez ohledu na jakékoli předchozí kontroly či zkoušky podléhá Zboží konečné kontrole, zkoušce a převzetí společností Iron
Mountain v místě stanoveném společností Iron Mountain. Je-li Zboží takového druhu, že vyžaduje provozní zkoušky,
provede společnost Iron Mountain tyto zkoušky bezprostředně po dodání Zboží popř. po jeho instalaci Dodavatelem.
Společnost Iron Mountain bude Dodavatele neprodleně písemně informovat, nebude-li Zboží splňovat výkonnostní
specifikace uvedené ve Smlouvě, a Dodavatel provede neprodleně nápravná opatření k tomu, aby Zboží tyto specifikace
splňovalo, nebo Zboží neprodleně vymění za vyhovující Zboží (jež podléhá písemnému schválení společností Iron Mountain
po další kontrole, zkouškách případně dalšímu nápravnému opatření ze strany Dodavatele), a to bez jakýchkoli dodatečných
nákladů společnosti Iron Mountain. Povolení dané společností Iron Mountain Dodavateli k provedení instalace není
převzetím.
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8.

Záruky

8.1

Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že:
i)
dodáním Zboží společnosti Iron Mountain Dodavatelem získává společnost Iron Mountain úplnou záruku
vlastnického práva prostého jakýchkoli práv třetích stran ke Zboží,
ii)
Zboží bude odpovídat jeho popisu (včetně veškerých výkonnostních specifikací stanovených společností Iron
Mountain a/nebo uvedených v produktové literatuře Dodavatele ke Zboží nebo na Objednávce), a (případně) že toto
Zboží bylo navrženo a vyrobeno tak, aby vyhovovalo specifikacím,
iii)
Zboží bude uspokojivé kvality a vhodné k jakémukoli účelu deklarovanému Dodavatelem nebo oznámenému
Dodavateli společností Iron Mountain, ať již výslovně nebo implicitně, přičemž v tomto ohledu se společnost Iron
Mountain spoléhá na odbornou kvalifikaci a úsudek Dodavatele,
iv)
Zboží bude (tam, kde je to možné) prosté vad konstrukce, materiálu a řemeslného provedení a zůstane takto
bezvadné po dobu 12 měsíců od okamžiku převzetí, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak,
v)
dodrží veškeré platné zákonné a správní požadavky týkající se výroby, označování, balení, skladování, manipulace
a dodání Zboží,
vi)
společnost Iron Mountain je oprávněna Zboží kdykoli před jeho dodáním zkontrolovat a přezkoušet,
vii)
žádná část Zboží či Služeb ani jejich užívání společností Iron Mountain neporušuje ani neomezuje jakákoli Práva
duševního vlastnictví jakékoli třetí strany,
viii)
Dodavatel má právo a pravomoc poskytnout Zboží nebo Služby společnosti Iron Mountain a uzavřením této
Smlouvy se Dodavatel nedostane do rozporu s jakýmkoli smluvním či jiným vztahem, jímž je Dodavatel vázán,
ix)
v případě Služeb budou Služby provedeny s veškerou řádnou péčí a odborností,
x)
Služby budou vždy poskytovány v souladu s platnými odvětvovými či odbornými normami a pracovníky, kteří jsou
obeznámeni s požadavky společnosti Iron Mountain a disponují příslušnými odbornými znalostmi, kvalifikací a
zkušenostmi k provádění těchto Služeb vyhovujícím způsobem a v souladu s platnou obchodní praxí a standardy v
rámci odvětví pro obdobné služby,
xi)
Dodavatel je dále povinen zajistit a udržovat v platnosti veškeré nezbytné licence, povolení a jiné provozní souhlasy
potřebné pro dodání Zboží nebo plnění Služeb,
xii)
Služby budou odpovídat všem popisům a specifikacím poskytnutým Dodavatelem společnosti Iron Mountain a
Výkazu prací,
xiii)
Služby a Výstupy budou poskytnuty v souladu s platnými právními předpisy, a jakmile se Dodavatel dozví o
jakýchkoli změnách právních předpisů, bude o tom společnost Iron Mountain informovat.

8.2

Práva společnosti Iron Mountain podle Smlouvy doplňují podmínky ve prospěch společnosti Iron Mountain vyplývající ze
zákona. Ustanovení tohoto článku 8 zůstává v platnosti i po jakémkoli plnění, akceptaci nebo platbě podle této Smlouvy a
vztahuje se i na veškeré náhradní nebo nápravné služby poskytované Dodavatelem.

8.3

Zahrnuje-li Zboží nebo Služby software, pak Dodavatel ve vztahu k tomuto softwaru prohlašuje a zaručuje, že:
i)
software bude prostý vad materiálů a zpracování,
ii)
software bude v podstatných ohledech odpovídat v té době aktuální dokumentaci a specifikaci Dodavatele pro daný
software, a
iii)
software neobsahuje žádný virus, Trojského koně, bezpečnostní díru (trap door), zadní vrátka (back door), časovač,
hodiny, počitadlo nebo jiný omezující podprogram, instrukci nebo schéma, které by mohlo vymazat nebo přenést
data či programovací kód nebo jinak způsobit, že se jakýkoli software či hardware stane neprovozuschopným,
nezabezpečeným nebo neschopným užívání v plném rozsahu, pro jaký byl navržen nebo vytvořen, nebo které
umožňují Dodavateli nebo jakékoli třetí straně přístup k datům či programovacímu kódu nebo schopnost tato data
či programovací kód měnit. Obsahuje-li software jakoukoli takovou technologii třetích osob, zaručuje Dodavatel,
že: 1) Dodavatel je oprávněn používat veškeré tyto technologie třetích osob způsobem, který je nezbytný, pro plnění
jeho závazků podle této Smlouvy, 2) Dodavatel je oprávněn umožnit společnosti Iron Mountain používat takovou
technologii třetích osob podle této Smlouvy, 3) Dodavatel dodržuje veškerá omezení a požadavky spojené s touto
technologií třetích osob, a 4) používání této technologie třetích osob společností Iron Mountain podle této Smlouvy
nikterak neomezí, nezmění ani jinak nezatíží práva či zájmy společnosti Iron Mountain k jakékoli technologii nebo
Právům duševního vlastnictví, jež vlastní nebo na základě nezávislé licence užívá společnost Iron Mountain.
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8.4

Záruční doba je jeden rok ode dne převzetí Zboží nebo Služeb společností Iron Mountain.

8.5

V případě porušení výše uvedených záruk je Dodavatel povinen neprodleně a bez dalších nákladů pro společnost Iron
Mountain Zboží nebo Služby opravit, vyměnit, upravit nebo znovu poskytnout tak, aby došlo k nápravě takového porušení
záruky. Dodavatel neposkytuje žádnou záruku na zboží vyrobené a/nebo instalované třetími osobami, avšak v povoleném
rozsahu Dodavatel tímto přenechává společnosti Iron Mountain výhody z jakékoli záruky, kterou jí poskytla jakákoli třetí
osoba.

8.6

Záruční nároky uvedené v tomto článku 8 se vztahují jak na společnost Iron Mountain, tak i na veškeré zákazníky společnosti
Iron Mountain, jimž společnost Iron Mountain Zboží případně dále prodává.

8.7

Společnost Iron Mountain se zavazuje neprodleně oznámit Dodavateli, ať již ústně nebo písemně, veškeré vady, o nichž se
dozví. Neopraví-li nebo nevymění-li neprodleně Dodavatel vadné Zboží nebo odmítne-li tak učinit, je společnost Iron
Mountain oprávněna zajistit tuto opravu či výměnu sama, přičemž Dodavatel je v takovém případě povinen na výzvu uhradit
v plném rozsahu veškeré náklady a výdaje s tím spojené. Kroky podniknuté společností Iron Mountain k nápravě vad
nezbavují Dodavatele jakýchkoli závazků nebo odpovědnosti podle této Smlouvy.

9.

Fakturace, Platba

9.1

Faktury Dodavatele budou předány na adresu uvedenou společností Iron Mountain na Objednávce nebo na Výkazu prací.
Není-li v Objednávce nebo ve Výkazu prací uvedeno jinak, zavazuje se společnost Iron Mountain zaplatit faktury do čtyřiceti
pěti (45) dnů ode dne, kdy společnost Iron Mountain obdrží od Dodavatele řádně předloženou (v souladu s ustanoveními
tohoto článku 9) a nespornou fakturu (v žádném případě však nikoli před převzetím), bude-li příslušná faktura obsahovat
přesný popis dodaného Zboží nebo Služeb, který odpovídá Zboží či Službám specifikovaným v Objednávce, a dále budouli veškeré daně (DPH nebo jiné) nebo jiné poplatky uvedeny na samostatném řádku tak, aby byly pro společnost Iron
Mountain přiměřeně podrobné a aby respektovaly české právní předpisy. Faktury nesplňující výše uvedené požadavky budou
Dodavateli vráceny a lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud společnost Iron Mountain neobdrží správnou a úplnou fakturu.
Dodavatel hradí své vlastní výdaje, nebylo-li předem písemně dohodnuto jinak nebo nebylo-li uvedeno předem ve Výkazu
prací, a veškeré předem dohodnuté cestovní výdaje musí být v souladu s politikou společnosti Iron Mountain pro cestovní
náhrady pro Dodavatele a v každém případě musí být doloženy příslušnými stvrzenkami. Dodavatel je povinen vést úplnou
a přesnou evidenci doby, kterou stráví při poskytování Zboží a Služeb, jakož i evidenci použitých materiálů, a to ve formě
odsouhlasené společnost Iron Mountain, přičemž je Dodavatel povinen umožnit společnosti Iron Mountain na její žádost a
kdykoli v přiměřeném čase do této evidence nahlížet.

9.2

Neuhradí-li společnost Iron Mountain jakoukoli částku splatnou podle této Smlouvy, je Dodavatel oprávněn naúčtovat
společnosti Iron Mountain k neuhrazené částce úrok z prodlení ve výši vypočtené v souladu s nařízením vlády č. 351/2013
Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo případně s právním předpisem, který nařízení nahradil, a to od data splatnosti do data
skutečného zaplacení, po rozsudku i před ním. Na výzvu společnost Iron Mountain úrok okamžitě uhradí.

10. Harmonogram plateb dle postupu prací
10.1 Upravuje-li Objednávka nebo Výkaz prací platby na základě termínů dokončení a/nebo časových plánů dodávek, je
Dodavatel povinen společnost Iron Mountain neprodleně informovat o jakýchkoli změnách těchto termínů dokončení a/nebo
časových plánů dodávek. Na žádost společnosti Iron Mountain vypracuje Dodavatel do pěti (5) pracovních dnů po obdržení
jakéhokoli dokumentu s objednávkou prací vydaného podle této Smlouvy podrobnější harmonogram dodávek Zboží nebo
plnění Služeb a předloží jej společnosti Iron Mountain ke schválení. V tomto harmonogramu musí být uvedeny termíny
zahájení a dokončení různých fází dodávky a instalace a harmonogram bude v průběhu plnění revidován, jak to budou
podmínky prací vyžadovat. Bez písemného souhlasu společnosti Iron Mountain nebudou termíny dokončení ani
harmonogramy dodávek prodlouženy.
11. Změny
11.1 Společnost Iron Mountain může případně schválit změny Zboží nebo Služeb, avšak pouze za podmínky, že Dodavatel
neprovede jakoukoli změnu (včetně zejména jakékoli změny nákladů, množství, harmonogramu dodávek a termínů
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dokončení) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Iron Mountain. Společnost Iron Mountain potvrdí veškeré
změny Zboží nebo Služeb v písemném potvrzení změny předaném Dodavateli. Dodavatel je povinen do pěti (5) pracovních
dnů od jakékoli vyžádané změny předat společnosti Iron Mountain písemný Změnový dokument podepsaný smluvními
stranami s podrobným uvedením dopadu jakýchkoli těchto změn, včetně případně úpravy nákladů, množství, harmonogramu
dodávek nebo termínů dokončení, na Zboží a/nebo Služby.
11.2 Vyžádá-li si společnost Iron Mountain změnu Objednávky nebo rozsahu či provádění Výkazu prací, poskytne Dodavatel
společnosti Iron Mountain v přiměřené lhůtě (a není-li tato Smluvními stranami dohodnuta, pak nejvýše do deseti pracovních
dnů po obdržení požadavku společnosti Iron Mountain) písemný odhad:
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.

pravděpodobné doby nezbytné k provedení změny,
veškerých nezbytných změn cen Dodavatele v důsledku změny,
pravděpodobného dopadu změny na Výkaz prací a
jakéhokoli jiného dopadu změny na Smlouvu.

11.3 Pakliže obě Smluvní strany navrženou změnu neschválí, ke změně Smlouvy nedojde. Jakákoli změna Smlouvy nebo
kteréhokoli z dokumentů v ní uvedeného je platná, pouze byla-li učiněna písemně a podepsána každou ze Smluvních stran
nebo jejich jménem.
11.4 Jestliže obě Smluvní strany navrženou změnu schválí, bude změna provedena až po odsouhlasení nezbytných změn cen
Dodavatele, Výkazu prací a jakýchkoli dalších relevantních podmínek Smlouvy tak, aby byla dohodnutá změna zohledněna.
11.5 Vyžádá-li si Dodavatel změnu rozsahu nebo provádění Služeb nebo Zboží, které má být dodáno, aby vyhověl jakýmkoli
platným bezpečnostním nebo zákonným požadavkům a nemají-li tyto změny podstatný vliv na charakter, rozsah nebo ceny
Zboží a/nebo Služeb, nebude společnost Iron Mountain svůj souhlas se změnou bezdůvodně odpírat nebo zdržovat. V
důsledku takové změny nedojde ke změně cen Dodavatele, Výkazu prací ani jakýchkoli jiných podmínek Smlouvy.
12. Instalace
12.1 Dodavatel případně zvolí, zajistí, naplánuje a provede instalaci Zboží, včetně zejména zajištění a provedení dodávek
veškerých potřebných materiálů. Dodavatel zahájí instalaci Zboží nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po dodání Zboží
do provozovny společnosti Iron Mountain, pakliže si Smluvní strany vzájemně písemně nedohodnou jiný harmonogram
instalace. Dodavatel je povinen navštívit místa dodání a instalace za účelem ověření místních podmínek a zjištění, zda se
během instalačních prací nemohou vyskytnout neobvyklé podmínky. Dodavateli budou uhrazeny přiměřené výdaje na
vícepráce způsobené neobvyklými skrytými podmínkami, které případně vzniknou a/nebo se vyskytnou během instalace,
pouze tehdy, jestliže je zkušený instalátor Zboží nemohl přiměřeně předpokládat nebo je až do zahájení instalace nebylo
možno zjistit, a za předpokladu, že Dodavatel bude společnost Iron Mountain před zahájením příslušných víceprací o
existenci těchto podmínek informovat.
12.2 Dodavatel zajistí, že bude chování montážní čety profesionální a nebude narušovat obchodní činnost společnosti Iron
Mountain a že se bude montážní četa řídit veškerými přiměřenými pokyny společnosti Iron Mountain, včetně zejména
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany společnosti Iron Mountain. Dodavatel zodpovídá za manipulaci s veškerým
materiálem na místě, včetně vykládky Zboží.
13. Pojištění
13.1 Před dodáním Zboží a/nebo Služeb uzavře Dodavatel se seriózním pojistitelem a bude během doby trvání Smlouvy udržovat
v platnosti adekvátní pojištění (nebo pojištění na částky, které společnost Iron Mountain Dodavateli případně oznámí) na
dodávky Zboží a/nebo Služeb zamýšlené podle této Smlouvy, včetně zejména pojištění odpovědnosti za škody způsobené
zaměstnavatelem, pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které je pro
společnost Iron Mountain přijatelné. Na žádost společnosti Iron Mountain, alespoň však jednou ročně a při jakémkoli
obnovení nebo snížení výše a/nebo limitů pojistného krytí, poskytne Dodavatel společnosti Iron Mountain osvědčení o
pojištění a na žádost společnosti Iron Mountain uvede společnost Iron Mountain jako dalšího pojištěného ve vztahu k
jakémukoli obecnému pojištění odpovědnosti.
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14. Omezení odpovědnosti a náhrada škody
14.1 Následná ztráta. Společnost Iron Mountain v žádném případě neručí za jakýkoli ušlý zisk či příjem Dodavatele ani za jakékoli
jiné následné, nahodilé, nepřímé či hospodářské škody, které vzniknou Dodavateli v důsledku této Smlouvy nebo v
souvislosti s ní, ať již na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu nebo jinak, a to ani tehdy, byla-li společnost Iron
Mountain na možnost takové ztráty či škody upozorněna.
14.2 Úmrtí / újma na zdraví. Žádné ustanovení této Smlouvy nelze vykládat v tom smyslu, že by jakýmkoli způsobem omezovalo
odpovědnost kterékoli Smluvní strany za podvod, podvodné nepravdivé prohlášení, úmrtí nebo újmu na zdraví v důsledku
nedbalosti takové Smluvní strany, ani za jakoukoli jinou záležitost, pokud by bylo pro tuto Smluvní stranu nezákonné, aby
vyloučila nebo omezila svoji odpovědnost nebo aby se o to pokusila.
14.3 Maximální souhrnná odpovědnost společnosti Iron Mountain vůči Dodavateli v jakémkoli kalendářním roce (vyjma jakékoli
odpovědnosti za úhradu plateb nebo úroků z nich) nesmí přesáhnout částku rovnající se celkové částce, kterou má společnost
Iron Mountain uhradit Dodavateli podle Smlouvy za daný rok.
14.4 Dodavatel odpovídá za veškeré nároky a veškeré přímé, nepřímé nebo následné závazky (včetně ušlého zisku, ztrátu
obchodní příležitosti, ztráty goodwillu a obdobných ztrát), náklady, řízení, škody a výdaje (včetně odměn a výdajů
uhrazených právním zástupcům a jiným odborníkům), které byly uloženy nebo vznikly společnosti Iron Mountain nebo které
společnost Iron Mountain uhradila, tj. zejména nároky vznesené vůči společnosti Iron Mountain ve vztahu k jakékoli
odpovědnosti, ztrátě, škodě, újmě, nákladu nebo výdaji, které vznikly zaměstnancům nebo zástupcům společnosti Iron
Mountain nebo kterémukoli zákazníkovi nebo třetí osobě v rozsahu, v jakém byla příslušná odpovědnost, ztráta, škoda, újma,
náklad či výdaj způsobena nebo vznikla poskytnutím Zboží, Služeb nebo Výstupů nebo v souvislosti s ním v důsledku
porušení, nedbalosti při plnění, neplnění nebo prodlení s plněním této Smlouvy ze strany Dodavatele.
15. Odškodnění v souvislosti s duševním vlastnictvím
15.1 Dodavatel odškodní společnost Iron Mountain a ochrání ji ve vztahu k veškerým nárokům a veškeré přímé, nepřímé nebo
následné odpovědnosti (včetně ušlého zisku, ztráty obchodní příležitosti, ztráty goodwillu a obdobných ztrát), nákladům,
řízením, škodám a výdajům (včetně odměn a výdajů uhrazených právním zástupcům a jiným odborníkům), které byly
uloženy nebo vznikly společnosti Iron Mountain nebo které společnost Iron Mountain uhradila v důsledku nebo v souvislosti
s jakýmkoli údajným nebo skutečným porušením, ať již podle platného práva či nikoli, jakýchkoli Práv duševního vlastnictví
třetí osoby nebo jiných práv v důsledku užívání nebo dodávky výrobků nebo Služeb (včetně Výstupů).
16. Vlastnické právo k výsledkům práce
16.1 „Výsledky práce“ se rozumí veškeré Výstupy, vynálezy, inovace, vylepšení nebo jiné výsledky Služeb, které Dodavatel
(nebo jeho subdodavatelé) případně vytvoří nebo vyvine v rámci provádění Služeb bez ohledu na to, jsou-li Výsledky práce
způsobilé k ochraně na základě patentu, autorských práv, ochranné známky, obchodního tajemství či jiné právní ochraně.
Dodavatel potvrzuje, že veškeré tyto Výsledky práce přecházejí bezprostředně po jejich vzniku na společnost Iron Mountain
jako její výhradní majetek. Nebude-li mít společnost Iron Mountain k Výsledkům práce z jakéhokoli důvodu výlučné a
výhradní vlastnické právo, postupuje tímto Dodavatel a převádí na společnost Iron Mountain veškerá práva, právní titul a
nároky k Výsledkům práce včetně zejména veškerých souvisejících Práv duševního vlastnictví jakéhokoli druhu a povahy,
a to s plnou zárukou vlastnického práva a bez jakýchkoli práv třetích osob. Dodavatel se zavazuje vyhotovit na náklady
společnosti Iron Mountain jakékoli další dokumenty a učinit jakékoli další úkony, které budou případně nezbytné k provedení
výše uvedeného postoupení a na ochranu práv společnosti Iron Mountain k Výsledkům práce. Dodavatel zajistí vzdání se
práv k veškerým osobnostním právům k výsledkům Služeb (včetně Výstupů), které v současné době náleží nebo budou v
budoucnu případně náležet jakékoli fyzické osobě.
17. Důvěrné informace
17.1 Dodavatel bude zachovávat přísnou důvěrnost veškerých Vstupních materiálů a veškerého technického nebo obchodního
know-how, specifikací, vynálezů, postupů nebo iniciativ, které jsou důvěrné povahy a byly sděleny Dodavateli společností
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Iron Mountain, jejími zaměstnanci, zástupci, poradci nebo subdodavateli, a jakýchkoli dalších důvěrných informací
týkajících se podnikatelské činnosti společnosti Iron Mountain nebo jejích výrobků, jež Dodavatel případně získá (společně
dále jen „Důvěrné informace“). Dodavatel sdělí tyto Důvěrné informace pouze těm svým zaměstnancům, kteří plní
povinnosti podle Smlouvy, jakož i dalším svým zaměstnancům, zástupcům, poradcům nebo subdodavatelům, kteří tyto
Důvěrné informace potřebují výhradně pro účely plnění závazků Dodavatele vůči společnosti Iron Mountain, a zajistí, aby
všechny výše uvedené osoby, včetně zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů, podléhaly závazkům mlčenlivosti alespoň v
rozsahu, v jakém je jimi vázán Dodavatel podle této Smlouvy.
17.2 Veškeré Vstupní materiály, Důvěrné informace, Zařízení společnosti Iron Mountain a veškeré další materiály, zařízení a
nástroje, výkresy, specifikace a data poskytnuté Dodavateli společností Iron Mountain vždy jsou a zůstávají výhradním
majetkem společnosti Iron Mountain, avšak jsou v držení a v úschově Dodavatele na jeho vlastní nebezpečí a Dodavatel je
povinen o ně pečovat a udržovat je v dobrém stavu, dokud nebudou vráceny společnosti Iron Mountain. Nesmí s nimi být
nakládáno ani nesmí být použity jinak než v souladu s písemnými pokyny nebo souhlasem společnosti Iron Mountain.
17.3 Nevyžadují-li platné zákony či předpisy jinak, platí tyto závazky mlčenlivosti ve vztahu ke každému sdělení Důvěrných
informací po neomezenou dobu ode dne uzavření této Smlouvy, avšak Důvěrné informace nezahrnují informace, u nichž
může Dodavatel přiměřeně doložit, že a) byly Dodavateli známy před jejich přijetím podle této Smlouvy, b)byly sděleny
Dodavateli třetí stranou, která je k takovému sdělení oprávněna bez jakéhokoli závazku mlčenlivosti vůči společnosti Iron
Mountain, c) jsou nebo se staly všeobecně dostupnými pro veřejnost nebo v rámci odvětví, aniž by došlo k porušení této
Smlouvy Dodavatelem nebo jakéhokoli závazku mlčenlivosti vůči společnosti Iron Mountain třetí osobou, d) byly
poskytnuty společností Iron Mountain třetí osobě bez omezení jejich následného sdělení, nebo e) byly nezávisle vytvořeny
Dodavatelem nebo jeho zaměstnanci či subdodavateli.
18. Bezpečnost a ochrana
18.1 Provádí-li Dodavatel Služby v rámci závodu společnosti Iron Mountain nebo v jejích prostorách, zavazuje se Dodavatel
dodržovat zásady a postupy společnosti Iron Mountain týkající se bezpečnosti a ochrany.
19. Ochrana osobních údajů
19.1 Dodavatel bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že společnost Iron Mountain podniká v oblasti ukládání dat, je pro ochranu
citlivých Osobních údajů vyžadováno zachovávání vysokého stupně zabezpečení. „Osobními údaji“ se rozumí jakékoli
údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby nebo s ní související, včetně zejména údajů o kterémkoli
zaměstnanci společnosti Iron Mountain nebo údajů o kterémkoli zákazníkovi společnosti Iron Mountain. Lze-li předpokládat,
že by Dodavatel a/nebo jeho pracovníci mohli mít v souvislosti se Smlouvou kdykoli přístup k Osobním údajům bez ohledu
na to, kde se tyto Osobní údaje nacházejí, zavazuje se Dodavatel zavést a udržovat odpovídající technické, fyzické a
organizační kontrolní mechanismy, které odpovídají platným standardům v daném odvětví, aby byly splněny závazky podle
Obecného nařízení Evropské unie č. 679/2016 o ochraně osobních údajů („GDPR“), v platném znění.
19.2 Ve vztahu k Osobním údajům Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že:
19.2.1. nebude uchovávat jakékoli Osobní údaje, přistupovat k nim, používat je, sdělovat je ani je jinak zpracovávat k
jakémukoli jinému účelu nežli poskytování Služeb, a to pouze v rozsahu nezbytném k poskytování Služeb,
19.2.2. nesdělí jakékoli Osobní údaje ani je nebude předávat jakékoli třetí osobě vyjma i) s výslovným předchozím
souhlasem společnosti Iron Mountain, přičemž bude-li jakékoli takové předávání povoleno, zajistí Dodavatel, aby
tato třetí osoba uzavřela písemnou dohodu přijatelnou pro společnost Iron Mountain, která bude ukládat této třetí
osobě povinnost podrobit se normám a požadavkům uvedeným ve Smlouvě, nebo ii) podle zákona,
19.2.3. na základě přiměřené žádosti, a aniž by byla podstatným způsobem narušena obchodní činnost Dodavatele, umožní
společnosti Iron Mountain nebo jejím oprávněným zástupcům, po oznámení učiněném alespoň 24 hodin předem,
přezkoumat jakékoli Osobní údaje, které jsou v držení nebo úschově Dodavatele. Bude-li chtít Subjekt údajů
přezkoumat Osobní údaje v držení Dodavatele, je Dodavatel povinen tyto Osobní údaje vyhledat a neprodleně je
poskytnout společnosti Iron Mountain, aby mohla společnost Iron Mountain splnit své závazky ve vztahu k
přezkoumání jakýchkoli takových Osobních údajů. Po provedení jakéhokoli požadavku společností Iron Mountain
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19.2.4.
19.2.5.

19.2.6.

19.2.7.
19.2.8.
19.2.9.

vrátí Dodavatel uvedené Osobní údaje společnosti Iron Mountain nebo tyto Osobní údaje na pokyn společnosti Iron
Mountain opraví, vymaže, provede jejich aktualizaci nebo je jinak upraví,
zajistí dodržování Smlouvy ze strany svých zaměstnanců a zástupců,
neprodleně po zahájení plnění Smlouvy a následně alespoň jednou ročně během trvání této Smlouvy provede
příslušné školení v otázkách ochrany soukromí a osobních údajů pro ty své zaměstnance, kterým byl umožněn
přístup k Osobním údajům; společnost Iron Mountain je oprávněna vyžádat si příležitostně doklad o takovém
školení prokazující soulad s podmínkami tohoto ustanovení,
zavede a bude udržovat odpovídající technické, fyzické a organizační kontrolní mechanismy v souladu s profesními
standardy v rámci odvětví, aby byl schopen plnit své závazky podle Smlouvy, včetně případně udržování
komplexního programu zabezpečení písemných informací a ochrany dat,
bude pravidelně revidovat své programy a postupy týkající se bezpečnosti informací a ochrany dat tak, aby byly
dostatečné a vhodné pro plnění jeho závazků podle Smlouvy,
bude dokumentovat a neprodleně hlásit společnosti Iron Mountain jakýkoli přístup, získání, použití nebo sdělení
Osobních údajů, které nebylo ve Smlouvě schváleno, a
bude pokud možno mírnit veškeré negativní dopady použití nebo sdělení Osobních Dodavatelem při porušení
požadavků Smlouvy, které jsou Dodavateli známy.

19.3 Dodavatel je srozuměn a potvrzuje, že Smlouvou se nepřevádí na Dodavatele žádné vlastnické právo ani jiný nárok k
Osobním údajům. Aniž by byly omezeny jakékoli obdobné případné požadavky, je Dodavatel povinen dodržovat veškeré
přiměřené zásady a požadavky (včetně zejména plnění smluv) případně přiměřeně požadované společností Iron Mountain
na ochranu Osobních údajů, včetně zásad a požadavků zavedených v reakci na požadavky Zákazníka společnosti Iron
Mountain a/nebo platné zákony a předpisy ve znění případných změn a doplňků. Není-li však Dodavatel schopen jakékoli
takové požadavky splnit bez podstatných nákladů nebo značného rizika, avšak společnost Iron Mountain nicméně na plnění
trvá, je společnost Iron Mountain oprávněna tuto Smlouvu vypovědět.
19.4 Dodavatel se zavazuje dát své interní směrnice, knihy a záznamy týkající se používání a sdělování Osobních údajů, které
Dodavatel obdržel od společnosti Iron Mountain nebo které Dodavatel vytvořil nebo obdržel jménem společnosti Iron
Mountain nebo některého z jejích Zákazníků, k dispozici společnosti Iron Mountain nebo na žádost společnosti Iron
Mountain kterémukoli státnímu orgánu, který má ve vztahu k Osobním Údajům úřední pravomoc.
19.5 Kromě závazků a povinností uvedených v této Smlouvě, avšak nikoli namísto nich, ručí Dodavatel společnosti Iron Mountain
za jakékoli nároky, požadavky, výdaje nebo ztráty, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, uplatněné jakoukoli
třetí osobou v důsledku či v souvislosti s jakýmkoli Zpracováním či přístupem k Osobním údajům, porušením této Smlouvy
Dodavatelem, nedodržením jakéhokoli zákona vztahujícího se na Zpracování a bezpečnost Osobních údajů.
19.6 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu vrátí Dodavatel nebo na žádost společnosti Iron Mountain zničí
veškeré Osobní údaje vytvořené nebo získané Dodavatelem jménem společnosti Iron Mountain nebo jejích zákazníků, aniž
by si ponechal jakékoli jejich kopie, a totéž Dodavatel zajistí u svých vlastních dodavatelů služeb třetích osob.
20. Doba trvání a ukončení Smlouvy
20.1 Není-li Smlouva ukončena způsobem zde uvedeným, nesmí být ukončena, dokud nedojde k dokončení prací k přiměřené
spokojenosti společnosti Iron Mountain (oznámené písemně Dodavateli) v souladu s požadavky uvedenými případně ve
Výkazu prací nebo Objednávce (popř. ve výkazu požadavků, specifikaci nebo příloze) nebo jinak, a dokud není toto
dokončení společností Iron Mountain Dodavateli písemně oznámeno.
20.2 Společnost Iron Mountain je oprávněna Smlouvu kdykoli ukončit, s uvedením i bez uvedení důvodu, písemnou výpovědí
danou Dodavateli s výpovědní lhůtou třiceti (30) dnů. V případě ukončení se společnost Iron Mountain zavazuje uhradit
veškeré Zboží a Služby dodané do data ukončení včetně, a to na základě Dodavatelem skutečně dodaného Zboží nebo
skutečně odpracovaných hodin (částka však nesmí přesáhnout pevnou cenu, byla-li tato podle Výkazu prací nebo Objednávky
dohodnuta).
20.3 V případě ukončení Smlouvy (z jakéhokoli důvodu) zůstávají práva a závazky Smluvních stran existující k okamžiku
ukončení, jakož níže uvedené články, nadále plně v platnosti a účinnosti:
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20.3.1.
20.3.2.
20.3.3.
20.3.4.
20.3.5.
20.3.6.

Článek 14 (Omezení odpovědnosti),
Článek 16 (Vlastnické právo k výsledkům práce),
Článek 17 (Důvěrné informace),
Článek 19 (Ochrana osobních údajů),
Článek 20 (Ukončení Smlouvy),
Článek 25.11 (Rozhodné právo).

21. Oznámení
21.1 Veškerá oznámení nebo jiná sdělení předávaná Smluvní straně podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou zaslána
Zástupcem společnosti Iron Mountain nebo Zástupcem Dodavatele poštou nebo doručena osobně.
21.2 Jakékoli takové oznámení se považuje za doručené:
21.2.1. v případě odeslání poštou 48 hodin po jeho podání na poště a
21.2.2. v případě osobního doručení v den doručení.
22. Vztah Smluvních stran
22.1 Žádné ustanovení této Smlouvy nemá zakládat ani svým účinkem nezakládá partnerství mezi Smluvními stranami ani
neopravňuje kteroukoli ze Smluvních stran, aby jednala jako zástupce druhé Smluvní strany, a žádná ze Smluvních stran
není zmocněna jednat za druhou Smluvní stranu či jejím jménem ani jakýmkoli jiným způsobem zavazovat druhou Smluvní
stranu (včetně poskytnutí jakéhokoli prohlášení nebo záruky, převzetí jakéhokoli závazku či odpovědnosti a výkonu
jakéhokoli práva či pravomoci).
23. Zákaz přechodu zaměstnanců
23.1 Dodavatel ani společnost Iron Mountain nepředpokládá přechod jakýchkoli zaměstnanců Dodavatele nebo jakékoli třetí
osoby do společnosti Iron Mountain v důsledku ukončení poskytování Služeb.
23.2 Bude-li však shledáno, že pracovní smlouva kterékoli fyzické osoby (osob) zaměstnané Dodavatelem nebo jakoukoli třetí
osobou má nebo údajně má v důsledku Služeb poskytovaných podle Smlouvy stejné účinky, jako kdyby byla původně
uzavřena se společností Iron Mountain, použijí se ustanovení (tohoto) článku 23.3.
23.3 Dodavatel odpovídá za veškeré náklady (včetně nákladů na právní zastoupení), nároky, ztráty, škody a odpovědnost, které
vzniknou společnosti Iron Mountain v souvislosti s přechodem či údajným přechodem jakékoli fyzické osoby (osob) od
Dodavatele nebo jakékoli třetí osoby ke společnosti Iron Mountain.
24. Protikorupční opatření
24.1 Dodavatel:
24.1.1. bude dodržovat veškeré platné zákony, nařízení, předpisy týkající se boje proti úplatkářství a korupci,
24.1.2. se nebude podílet na žádné činnosti, praxi či jednání, které by zakládalo trestný čin podplácení či korupce,
24.1.3. je povinen řídit se směrnicí společnosti Iron Mountain o boji proti korupci (k dispozici na vyžádání), která bude
společností Iron Mountain průběžně aktualizována (relevantní směrnice),
24.1.4. zavede vlastní interní předpisy a postupy a bude je udržovat v platnosti po dobu platnosti této Smlouvy, aby zajistil
dodržování příslušných požadavků, relevantní směrnice a článku 24.1.2, a bude případně vymáhat jejich plnění,
24.1.5. bezodkladně oznámí společnosti Iron Mountain jakoukoli žádost o jakoukoli neoprávněnou finanční nebo jinou
výhodu jakéhokoli druhu, kterou Dodavatel obdrží v souvislosti s plněním této Smlouvy,
24.1.6. ihned písemně vyrozumí společnost Iron Mountain, pokud se jeho vedoucím představitelem nebo zaměstnancem
stane úřední osoba cizího státu nebo pokud taková osoba nabude přímou či nepřímou účast ve společnosti
Dodavatele, a zaručuje se, že k datu uzavření této Smlouvy nejsou jejími vedoucími představiteli, zaměstnanci nebo
přímými či nepřímými vlastníky žádné úřední osoby cizího státu,
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24.1.7. do tří měsíců ode dne uzavření této Smlouvy a následně jednou ročně doloží společnosti Iron Mountain, písemným
osvědčením podepsaným představitelem Dodavatele, dodržování tohoto článku o protikorupčních opatřeních
Dodavatelem a všemi osobami s ním spojenými podle článku 24.2. Dodavatel poskytne takové doklady o
dodržování tohoto článku, které si společnost Iron Mountain přiměřeně vyžádá.
24.2 Dodavatel zajistí, aby kterákoli s ním propojená osoba, která provádí Služby nebo poskytuje Zboží v souvislosti s touto
Smlouvou, tak činila pouze na základě písemné smlouvy, která této osobě ukládá nebo od ní vyžaduje podmínky rovnocenné
těm, které ukládá Dodavateli tento článek 24. Dodavatel zodpovídá za dodržování a plnění tohoto článku těmito osobami a
přímo ručí společnosti Iron Mountain za jakékoli porušení kteréhokoli ustanovení tohoto článku těmito osobami.

25. Jiná ustanovení
25.1 Čas je podstatnou náležitostí. Čas je v této Smlouvě pro dodání Zboží a/nebo plnění Služeb podstatnou náležitostí.
25.2 Zachování platnosti. Podmínky, ustanovení, prohlášení a záruky v této Smlouvě zůstávají v platnosti i po dodání Zboží a
Služeb a úhradě poplatků a plateb.
25.3 Změny a dodatky. K účinnosti jakéhokoli dodatku nebo změny této Smlouvy je vyžadována písemná forma a podpis řádně
oprávněného zástupce Smluvní strany, vůči níž dodatek nebo změna směřuje.
25.4 Úplné ujednání. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této Smlouvy a
nahrazuje všechna předchozí dohody, prohlášení a závazky týkající se předmětu této Smlouvy.
25.5 Vzdání se práv. Vzdát se jakéhokoli ustanovení nebo podmínky této Smlouvy lze jen písemně, přičemž vzdání se
jednotlivého nároku z jakéhokoli porušení či neplnění povinností nepředstavuje vzdání se nároku z jakéhokoli jiného
porušení či neplnění povinností.
25.6 Vyšší moc. Žádná Smluvní strana neodpovídá za jakékoli prodlení s plněním či za neplnění svých povinností podle této
Smlouvy v důsledku událostí, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Smluvní strany, která je v prodlení („Událost vyšší
moci“), pakliže dotčená Smluvní strana neprodleně písemně informuje druhou Smluvní stranu o povaze a vzniku Události
vyšší moci a předpokládané době jejího trvání; v takovém případě bude plnění závazků dotčených Smluvních stran, v rozsahu
dotčeném Událostí vyšší moci, po dobu trvání příslušné Události vyšší moci pozastaveno s tím, že nebude-li plnění obnoveno
do 30 dnů po tomto oznámení, je druhá Smluvní strana oprávněna Smlouvu písemně vypovědět.
25.7 Postoupení. Dodavatel není oprávněn tuto Smlouvu ani její část postoupit nebo poskytnout formou subdodávky bez
předchozího písemného souhlasu společnosti Iron Mountain. Společnost Iron Mountain je oprávněna postoupit tuto Smlouvu
nebo její část spřízněné osobě.
25.8 Uvolnění zástavních práv. Veškeré Zboží dodávané a Služby poskytované podle této Smlouvy musí být prosty jakýchkoli
zástavních práv a břemen. Dodavatel zajistí před konečnou platbou uvolnění zástavních práv zřízených Dodavatelem a jeho
subdodavateli.
25.9 Oddělitelnost. Shledá-li jakýkoli příslušný soud jakékoli ustanovení této Smlouvy (nebo jakoukoli jeho část) neplatným,
protiprávním nebo nevymahatelným, má se za to, že toto ustanovení (nebo jeho část) není v příslušném rozsahu součástí této
Smlouvy, aniž by tím byla dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Toto ustanovení nebo jeho část
bude v minimálním nezbytném rozsahu upraveno tak, aby bylo vymahatelné, přičemž zbývající části Smlouvy zůstávají plně
platné a účinné.
25.10 Práva třetích osob. Osobě, která není Smluvní stranou Smlouvy, nevznikají podle Smlouvy ani v souvislosti s ní žádná práva.
25.11 Rozhodné právo. Smlouva a veškeré spory či nároky vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti s ní nebo jejím předmětem či
uzavřením (včetně mimosmluvních sporů či nároků) se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní
strany neodvolatelně potvrzují, že výlučnou pravomoc k rozhodování jakýchkoli sporů či nároků vzniklých z této
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Iron Mountain (Rev. 6/13)

10

Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo jejím předmětem či uzavřením (včetně mimosmluvních sporů a nároků) budou mít
české soudy.
25.12 Řešení sporů. Vznikne-li v souvislosti se Smlouvou jakýkoli spor, sejde se pracovník Dodavatele pro poskytování Zboží
a/nebo Služeb s manažerem společnosti Iron Mountain, aby v dobré víře spor vyřešili, a to do 10 dnů od písemné výzvy
kterékoli Smluvní strany zaslané druhé Smluvní straně, která bude obsahovat podrobnosti o povaze daného sporu.
25.13 Úplné ujednání. Smlouva a jakékoli dokumenty v ní uvedené představují úplné ujednání mezi Smluvními stranami a
nahrazují a ruší veškeré předchozí písemné či ústní návrhy, dohody či ujednání mezi Smluvními stranami týkající se předmětu
Smlouvy.
25.14 Veřejná oznámení. Dodavatel se zavazuje, že nebude žádným způsobem používat název, ochrannou známku či logo
společnosti Iron Mountain na svých webových stránkách ani v jakýchkoli jeho reklamních nebo jiných písemných
materiálech poskytovaných třetím osobám, nebude vytvářet přímé ani nepřímé odkazy mezi webovými stránkami Dodavatele
a webovými stránkami společnosti Iron Mountain a nebude vkládat odkazy ani atribuce na Dodavatele bez předchozího
písemného souhlasu společnosti Iron Mountain. Dodavatel se zavazuje vyžádat si předchozí písemný souhlas společnosti
Iron Mountain, bude-li chtít vydat jakoukoli tiskovou zprávu nebo veřejné sdělení, v nichž je zmíněna společnost Iron
Mountain nebo její aktivity, včetně zejména zmínky o existenci nebo charakteru Smlouvy s Dodavatelem.
§

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Iron Mountain (Rev. 6/13)

11

