Dodatok č. 1 k Zmluve pre poskytovanie služby Webhosting uzatvorenej
dňa 11. 12. 2009
uzatvorený podľa ustanovenia § 269, ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:
Obchodné meno: Teacher.sk, s.r.o.
So sídlom: Štefánikova 57, 949 01 Nitra
IČO: 44 764 286
DIČ: 2022840325
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, IBAN: SK27 7500 0000 0040 0852 2135
Obchodný register: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24699/N
Zastúpený: PaedDr. Peter Švec, Ph.D., konateľ
E-mail: info@teacher.sk
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
Obchodné meno: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
So sídlom: Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
IČO: 00164895
DIČ: 2021246623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0031 0609 8180
Zastúpený: Ing. Jaroslav Dóczy, PhD. (riaditeľ DAB v Nitre)
(ďalej len „Klient“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
Článok 1 - Zmeny
1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve pre prevádzkovanie služby Webhosting
uzatvorenej dňa 11. 12. 2009 (ďalej len „Dodatok“) v tomto znení:
Článok II – Rozsah služieb, bod 1. sa mení nasledovne:
1. Poskytovateľ bude klientovi poskytovať webhosting v tomto rozsahu:
 Vyhradená kapacita: 5000 MB v súčte pre web, ftp, databázy, e-mail
 Prenos dát v rámci domácich sietí (SK-SIX, CZ-NIX) za mesiac: neobmedzený
 Prenos dát so zahraničím (mimo sietí SK-SIX, CZ-NIX) za mesiac: max. 20GB
 Služby webového servera
 Služby databázového servera
 Technická podpora: automatizované zálohovanie dát a databáz 1x denne, pričom doba uchovania
záloh je prvých 90 dní každý deň, po 90 dňoch každý týždeň, po jednom roku každý mesiac, zmazané
súbory zo zálohy sú automaticky odstránené po jednom roku, non-stop monitoring serverov, záložné
napájanie
Strana 1 z 2



DV SSL certifikát služby Let’s Encrypt

Článok IV – Obmedzenia služieb, bod 1 sa mení nasledovne:
1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na krátkodobé obmedzenie alebo úplné prerušenie prístupu k službám
klienta z dôvodu vykonania potrebných zmien alebo údržby systému, a to v nedeľu od 08:00 do 12:00
(SEČ).
Článok VI – Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov sa mení nasledovne:
1. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel o klientovi v
súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy a ktoré nemožno v záujme klienta oznamovať tretím
osobám.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že akékoľvek osobné údaje o fyzických osobách, ktoré mu poskytne klient, bude
spracovávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
3. Zálohy systému sú chránené AES šifrovaním. Zálohy sú šifrovane prenášané na servery poskytovateľa
zálohovacieho a úložného mechanizmu, spoločnosti Code42 Software, Inc, spĺňajúcu bezpečnostné
štandardy ISO 27001 a SSA16 na certifikáciu dátového centra. Spoločnosť je certifikovaná EU-U.S. Privacy
Shield Framework a Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. Umiestnenie dátového centra je Seattle,
Washington, USA. Sídlo spoločnosti Code42 Software v rámci EÚ je Luise-Ullrich-Straße 20, 80636
Mníchov, Nemecko.
Článok 2 - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzatvorená v
tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
V Nitre, 24. 05. 2018

V Nitre, 24. 05. 2018

.......................................

.......................................

Poskytovateľ

Klient
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