
Všeobecné obchodní podmínky používání internetové SW aplikace SiloBox 

1. Identifikační údaje  

Poskytovatel 

Název:    NWT a.s., se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, Česká republika 

IČ:    63469511  

DIČ:    CZ63469511 

Zápis v OR:  Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 6207. 

Osoba oprávněná jednat  
jménem provozovatele:  David Vítek, předseda představenstva 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1 
Číslo účtu:   2104434590/2700 
Swift kód:   BACXCZPP 
IBAN:    CZ0527000000002104434590 

 

2. Definice pojmů 

a) SiloBox je internetová SW aplikace provozovaná na adrese https://app.silobox.cz/ (dále jen „aplikace 
SiloBox“). Jedná se o elektronický nástroj, který slouží jako prostředek k chráněnému šifrovanému 
přenosu dat. 

b) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanovují práva a povinnosti Poskytovatele a 
Objednatele při používání aplikace SiloBox. 

c) Objednatelem je osoba, která má zájem využívat služby aplikace SiloBox. 

 

3. Práva a povinnosti Poskytovatele 

 

a) Poskytovatel je povinen zajistit řádné a včasné poskytování aplikace SiloBox tak, aby mohl Objednatel 
řádným způsobem aplikaci SiloBox využívat. 

b) Poskytovatel si vyhrazuje právo provést plánovou odstávku aplikace SiloBox, přičemž je povinen o 
plánovaných odstávkách Objednatele předem informovat. Poskytovatel provede odstávku v nejkratší 
možné míře a pokud možno v době nižšího provozu, tedy především v nočních hodinách a o víkendech.  

c) Poskytovatel žádným způsobem nesleduje, neotvírá ani neanalyzuje přenášené data a jejich obsah. 
Tímto není dotčeno právo mazat přenášené data dle podmínek níže. Poskytovatel není (v souladu s § 6 
zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím 
přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na 
protiprávní obsah informace. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, či jinak omezit 
dostupnost jakýchkoli nahraných dat či jejich části, a to zejména dozví-li se Poskytovatel o protiprávnosti 
obsahu přenášených dat. Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti 
ukládání nebo sdílení dat prostřednictvím aplikace SiloBox Objednatelem. 

 

4. Práva a povinnosti Objednatele 

a) Objednatel se zavazuje zdržet se všech činností, které mohou mít negativní vliv na funkčnost aplikace 
SiloBox a je povinen sdělit Poskytovateli všechny mu známé okolnosti, které mohou ovlivnit funkčnost 
a bezpečnost aplikace SiloBox. 

b) Objednatel se zavazuje, že neposkytne žádné informace, zejména osobní přístupové údaje a hesla, 
související přímo s poskytováním aplikace SiloBox neoprávněným osobám. 

c) Objednatel zcela odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v aplikaci SiloBox. 



d) Objednatel je oprávněn aplikaci SiloBox užívat po dobu smluvního vztahu s Poskytovatelem. 

e) Objednatel je odpovědný za obsah přenášených dat prostřednictvím aplikace SiloBox. Umístěním dat 
do aplikace SiloBox se Objednatel nezbavuje jakéhokoli práva k nahraným souborům a je oprávněn 
s nimi disponovat v souladu s těmito VOP. 

f) Registrací Objednatel souhlasí s těmito VOP. 

g) Objednatel se zavazuje postupovat při práci s aplikací SiloBox dle pokynů Poskytovatele a instrukcí, které 
jsou zveřejněny na stránkách www.silobox.cz a těchto VOP. Za postup, který nebude v souladu 
s postupem uvedeným výše, nese odpovědnost Objednatel. 

 

5. Odpovědnost za škody a vady 

 

a) S výjimkou případu skrytých vad, jednání ve zlé víře, nebo vad, které způsobily, že využívání aplikace 
SiloBox není možné, je aplikace SiloBox poskytovány „jak stojí a leží“, „se všemi chybami“ a „jak jsou 
dostupné“. Poskytovatel nezaručuje přesnost ani aktuálnost informací, které jsou k dispozici 
prostřednictvím aplikace SiloBox. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu Objednatelova obsahu umístěného 
do aplikace SiloBox, který nebyl ze strany Objednatele pravidelně zálohovaný.  

b) Poskytovatel neposkytuje Objednateli žádné záruky ohledně aplikace SiloBox, zejména žádné záruky 
ohledně funkčnosti a dostupnosti aplikace SiloBox. Objednatel prohlašuje, že bere na vědomí, že 
Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování aplikace SiloBox žádné záruky, a že je proto poskytování 
aplikace SiloBox spojeno s menším rizikem a Objednatel toto rizika akceptuje. 

c) Poskytovatel Objednateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu, která Objednateli vznikne 
v souvislosti s užíváním aplikace SiloBox. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu 
způsobenou v důsledku porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či 
vyplývajících z těchto VOP. Obě smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. 

d) Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak 
chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran dále neodpovídá za 
škodu vzniklou nesplněním závazku zapříčiněným výlučně v důsledku prodlení druhé smluvní strany, 
nebo v důsledku okolnosti vylučujících odpovědnost. 

 

 

6. Osobní údaje 

 

a) Poskytovatel a objednatel se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu s Obecným 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). 

b) Poskytovatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho 
činnosti dle této smlouvy, těmito údaji jsou: jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail, IP adresa, dále se zavazuje 
Poskytovatel tyto osobní údaje zpracovávat pouze za účelem uvedeným v této smlouvě, a to na dobu 
účinnosti této smlouvy. 

c) Poskytovatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího 
zpracovatele, bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele. 

d) Po skončení účinnosti této smlouvy nebo v případě předčasného ukončení je Poskytovatel povinen 
všechny osobní údaje vymazat v souladu s právními předpisy. 

 

 

 

 

 

 

http://www.silobox.cz/


7. Závěrečná ustanovení 

 

a) Tato Smlouva a všechny právní vztahy s ní související se řídí a budou vykládány v souladu občanským 
zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré 
spory z této smlouvy budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu Poskytovatele v České republice. 

b) Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto VOP. Změny podmínek 
nabývají účinnosti kde dni, který Poskytovatel určí. 

c) Tyto VOP nabývají účinnosti dne 14.11.2018 

 


