
Podmínky uložení smlouvy

I. Tyto podmínky upravují zpracování a ukládání údajů obsažených ve smlouvách, které mohou nahrát
uživatelé serveru Voltaico.cz pro zvýšení důvěryhodnosti své recenze.

II. Zpracovatelem údajů (dále jen „zpracovatel“) je společnost Voltaico s.r.o. se sídlem nám. Tržní 153/6,
460 01 - Liberec

III. Uživatelem serveru Voltaico.cz (dále jen „uživatel“) se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba,
která prostřednictvím k tomu určeného formuláře nahrává smluvní dokumenty o svém smluvním vztahu
s třetí osobou (dodavatelem fotovoltaických řešení).

IV. Uživatel nemá povinnost pro běžné fungování služby jakékoliv smluvní informace s třetí stranou
poskytovat. Poskytnutí jakýchkoliv smluvních údajů uživatelem zpracovateli je vždy dobrovolné.

V. Veškeré nahrané soubory (dokumenty pdf či fotografie ve formátech png či jpg) uloží zpracovatel tak,
aby nemohlo dojít k jejich zneužití třetí stranou. Zpracovatel tak vynaloží veškeré své síly na to, aby
tato data nemohla být zneužita.

VI. Uživatel nahráním souboru či souborů a odsouhlasením těchto podmínek dává zpracovateli právo
zkontrolovat smluvní údaje na smlouvě a to zejména podpis oběma smluvními stranami a také to, že
smluvní strana (dodavatel) na této smlouvě odpovídá společnosti, ke které uživatel dříve vložil do
systému zpracovatele recenzi.

VII. Zpracovatel se zavazuje veškeré údaje, které ze smlouvy poskytnuté uživatelem získá udržet v tajnosti
a využít pouze k ověření recenze. Zpracovatel tak tyto údaje neprodleně po provedené kontrole
recenze odstraní ze svých technických prostředků.

VIII. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout soubory se smlovou žádné třetí osobě. Výjimku v tomto případě
tvoří poskytovatel technického řešení zpracovatele na kterém dojde k uložení souborů nahraných
uživatelem.

IX. Po úspěšné kontrole recenze a to i v případě, kdy se údaje ve smlouvě poskytnuté uživatelem nebudou
shodovat s jeho recenzí zpracovatel soubory se smlouvou poskytnuté uživatelem neprodleně odstraní
ze svého systému tak, aby je nebylo možné znovu obnovit.

X. Uživatel má právo kdykoliv požádat zpracovatele o odstranění souborů se smlouvou z jeho technických
prostředků (serverů) a to i před tím, než dojde k ověření údajů na smlouvě. V tomto případě
zpracovatel automaticky ukončí proces ověření.

XI. Uživatel může o odstranění souborů se smlouvou požádat zpracovatele prostřednictvím kontaktů
uvedených v kontaktních údajích zpracovatele zveřejněných na webové adrese:
https://voltaico.cz/kontakt/

XII. Zpracovatel soubory na žádost uživatele smaže neprodleně po obdržení žádosti uživatele ze svého
systému.

Tyto podmínky vstupují v platnost 20. 1. 2023

https://voltaico.cz/kontakt/

