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Karta Open Trusted Cloud 

Wersja z 9 lipca 2020 

Wstęp 

Program Open Trusted Cloud (zwany dalej "Programem") firmy OVH SAS (zwanej dalej "OVHcloud") jest 

skierowany do dostawców rozwiązań SaaS i PaaS, których wspólnym celem jest budowa ekosystemu 

rozwiązań SaaS i PaaS hostowanych w otwartej, odwracalnej i zaufanej chmurze OVHcloud. 

W ramach Programu, OVHcloud udostępnia  dostawcom rozwiązań SaaS i PaaS (zwanych dalej 

"Uczestnikami") znak pozwalający klientom zidentyfikować członków ekosystemu Open Trusted Cloud 

oraz ich zaufane rozwiązania. 

 

Artykuł 1 - Przedmiot Karty 

Przedmiotem niniejszej Karty (zwanej dalej "Kartą") jest określenie warunków uzyskania i korzystania ze 

znaku Open Trusted Cloud (zwanego dalej "Znakiem").  

 

Artykuł 2 - Warunki uzyskania Znaku 

Aby uzyskać Znak OVHcloud, Uczestnik musi spełnić łącznie wszystkie wymienione poniżej warunki: 

• Jest klientem OVHcloud, resellerem lub dostawcą co najmniej jednej usługi z oferty OVHcloud 
(bare metal cloud, Private Cloud lub Public Cloud),  

• Hostuje rozwiązanie SaaS lub PaaS w chmurze OVHcloud w jednym z europejskich centrów 
danych, 

• Wraz z rozwiązaniem opatrzonym znakiem Open Trusted Cloud wykupił poziom wsparcia 
„Business” lub „Enterprise”, 

• Podpisał niniejszą Kartę. 

 

Artykuł 3 - Czas korzystania ze Znaku 

Uczestnik Programu może ubiegać się o prawo do korzystania ze Znaku na czas nieokreślony pod 

warunkiem, że spełnia łącznie wszystkie warunki określone w artykule 2 powyżej.  
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Artykuł 4 - Zobowiązania OVHcloud 

OVHcloud udostępnia zasoby marketingowe i prowadzi wymienione poniżej działania mające na celu 
promowanie rozwiązań Programu: 

o Udostępnienie elementów niezbędnych do realizacji promocji (logo, banery, opis 
rozwiązania, etc.), 

o Przedstawienie rozwiązań Uczestników w katalogu usług zamieszczonym na europejskich 
stronach WWW OVHcloud (zwięzły opis rozwiązań, link do strony internetowej Uczestnika 
Programu, przykłady zastosowania rozwiązań), 

o Prezentowanie rozwiązań objętych Programem przez zespół sprzedaży OVHcloud w 
ramach popularyzacji usług partnerów,  

o Targetowane kampanie marketingowe oraz komunikacyjne mające na celu promocję 
rozwiązań dostawców uczestniczących w Programie  (według uznania OVHcloud). 

 
OVHcloud, w odniesieniu do rozwiązań hostowanych w jej infrastrukturze, zapewnia: 

o Swobodę wyboru lokalizacji, w której będą przechowywane i przetwarzane dane oraz 
zgodność z lokalnymi przepisami, 

o Zgodność z europejskim "kodeksem postępowania" CISPE dotyczącym ochrony danych, 
o Zgodność z "kodeksem postępowania" dotyczącym odwracalności danych, stworzonym 

przy wsparciu Komisji Europejskiej (SWIPO IaaS), 
o Certyfikaty HDS, PCI DSS, SOC1 w zależności od infrastruktury, a jeśli konieczne - wkrótce 

także certyfikat SecNumCloud. 

 
Artykuł 5 - Zobowiązania Uczestników Programu 

• Informowanie o przystąpieniu do Programu i otrzymaniu Znaku, 

• Zamieszczenie informacji o Programie na stronie WWW i innych środkach komunikacji cyfrowej, 

• Występowanie w roli ambasadora Programu i jego promocja.  

W związku z prowadzonymi działaniami Uczestnik ma prawo używać logo Open Trusted Cloud na 

wszystkich nośnikach wykorzystywanych do promocji Programu, przez cały okres korzystania ze Znaku. 

 

Artykuł 6 - Brak wyłączności współpracy 

OVHcloud nie wymaga od Uczestników Programu zobowiązania do wyłącznej współpracy z OVHcloud. 

 

Artykuł 7 - Niezbywalność prawa do korzystania ze Znaku 

Prawo do korzystania ze Znaku udzielane jest konkretnemu podmiotowi.  Nie może być ono w żaden 

sposób odstępowane czy przekazywane przez Uczestnika innym podmiotom.  

Przekazanie przez Uczestnika kontroli nad Znakiem, bezpośrednio lub pośrednio, automatycznie 

powoduje utratę prawa do Znaku, chyba że OVHcloud sformułuje na piśmie inne postanowienie.  
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Artykuł 8 - Audyt  

Uczestnik upoważnia OVHcloud do podejmowania kroków pozwalających kontrolować, czy warunki i 

obowiązki określone w niniejszej Karcie są przestrzegane przez Uczestnika. 

 

Artykuł 9 - Zawieszenie i wycofanie prawa do używania Znaku – Sankcje 

Prawo do używania Znaku wygasa automatycznie (1) w przypadku gdy Uczestnik przestanie spełniać 

warunki uzyskania Znaku określone w Artykule 2 - Warunki uzyskania Znaku i/lub (2) w przypadku 

nieuiszczenia przez Uczestnika kwot należnych OVHcloud z tytułu bieżących zamówień. 

Wycofanie prawa do używania Znaku jest równoznaczne ze zobowiązaniem Uczestnika do 

natychmiastowego zaprzestania używania Znaku oraz usunięcia wszelkich wzmianek o Znaku z wszystkich 

produktów i materiałów promocyjnych. 

Uczestnik nie może domagać się odszkodowania z tytułu wycofania przez OVHcloud prawa do korzystania 

ze Znaku. 

Używanie Znaku niezgodne z postanowieniami niniejszej Karty i/lub dalsze jego używanie mimo 

otrzymania od OVHcloud zawiadomienia, dostarczonego w jakiejkolwiek formie, o wycofaniu prawa do 

korzystania ze Znaku, stanowi naruszenie, które może być podstawą do dochodzenia przez OVHcloud 

odszkodowania przed właściwym sądem. 

 

Artykuł 10 - Wypowiedzenie 

Niniejsza Karta może zostać z mocy prawa wypowiedziana w każdej chwili, w formie pisemnej, przez 

OVHcloud lub Uczestnika, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 60 (sześćdziesiąt) dni.  

Wypowiedzenie niniejszej Karty, niezależnie od powodu, nie będzie oznaczało zakończenia realizacji 

zamówień obowiązujących w momencie składania wypowiedzenia - oznacza ono jedynie zakończenie 

uczestnictwa Uczestnika w Programie. 

 

Artykuł 11 - Stosowane prawo  

Postanowienia niniejszej Karty podlegają prawu francuskiemu, niezależnie od tego, w jakim kraju 

Uczestnik używa Znaku. 

 

Artykuł 12 - Właściwe sądy  

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów zaistniałych między OVHcloud a Uczestnikiem w związku z 

postanowieniami Karty jest wyłącznie Sąd Gospodarczy w Paryżu.  

 



4/4 
 

Prosimy o parafowanie wszystkich stron Karty i złożenie podpisu poniżej: 

 

Data: 

Firma: 

Nazwa i funkcja podpisującego Kartę: 

Pieczęć firmowa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


