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REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU
Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki świadczenia usług w zakresie hostingu – w tym regulaminy
dla usług:
 rejestracji domen (Regulamin usługi rejestracji domen),
 udostępniania serwera w ramach hostingu (Regulamin udostępniania serwera w ramach
hostingu).

REGULAMIN USŁUGI REJESTRACJI DOMEN
I. Postanowienia ogólne
1. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający
się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora.
2. Rejestracja domeny oznacza umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej
adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny,
na głównym serwerze nazw tej strefy. Opłata tytułem świadczenia usługi jest podawana przez
OSI CT w ofercie składanej Klientowi.
3. Rejestrator, to podmiot oferujący usługę rejestracji domen, zarządzający właściwym plikiem
strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny.
4. W celu rejestracji domeny globalnej lub polskiej, OSI CT, działając na rzecz Klienta, zawiera
umowę w imieniu Klienta, (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez
Klienta) z odpowiednim Rejestratorem domen.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego OSI CT w celu
reprezentacji go przy rejestracji domeny. Upoważnienie udzielone OSI CT przez Klienta winno
obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji domeny, w tym
w szczególności do:
a) podania danych osobowych,
b) udzielenia OSI CT dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji domeny w imieniu
Klienta.
6. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez OSI CT na skutek zlecenia rejestracji
domeny niezgodnie z prawem.
7. Cesja Elektroniczna w rozumieniu Regulaminu oznacza jedną z form zmiany Abonenta.
8. Nowy Abonent w rozumieniu Regulaminu oznacza podmiot, którego dane zostały podane przez
Klienta reprezentującego podczas inicjacji procedury Cesji Elektronicznej i który ma przejąć
prawa z tytułu rejestracji domeny.
9. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym
regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Realizacji Usług (OWRU).
10. W rozumieniu niniejszego regulaminu okres rejestracji domeny oznacza Okres Abonamentowy
usługi.
11. Klient będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez OSI CT
niezwłocznie po Dacie Zapłaty, bez oczekiwania na upływ 10-dniowego terminu od dnia
zawarcia umowy.
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II. Ochrona danych osobowych
1. OSI CT ma prawo do przetwarzania wszystkich danych osobowych Klienta niezbędnych do
wykonania usług.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta w zamówieniu jest dobrowolne, lecz konieczne
w celu rejestracji domeny.
3. OSI CT ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania,
przekazać dane osobowe Klienta innym podmiotom, z którymi współdziała w celu wykonania
usługi.
4. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że:
a) wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OSI CT,
b) zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez inne podmioty, o których mowa
w pkt. II.2.
5. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, iż został poinformowany o danych OSI CT,
wskazanych w pkt. I.1 Ogólnych Warunków Realizacji Usług, celu i zakresie zbierania
i przetwarzania danych przez OSI CT, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania,
uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2002.101.926).
6. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz do
zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów
lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądanie zaprzestania
przetwarzania danych OSI CT może traktować jako naruszenie przez Klienta umowy
i skutkować może rozwiązaniem umowy przez OSI CT bez prawa zwrotu kwoty za
niewykorzystaną usługę, jeżeli cel dla którego dane zostały zebrane nadal istnieje.

III. Zamawianie usługi rejestracji domeny
1. Złożenie zamówienia na domenę polega na wypełnieniu odpowiedniego pola przez Klienta
zawartego w Formularzu zamówienia usług.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem, a OSI CT
o świadczenie usługi pośrednictwa w rejestracji domeny na warunkach wskazanych
w Regulaminie na czas trwania Okresu Abonamentowego, o ile inne zapisy Regulaminu nie
stanowią inaczej.
3. Zawierając umowę na podstawie zapisów tego Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się
i akceptuje w całości postanowienia tego Regulaminu.
4. OSI CT zobowiązuje się do rejestracji domeny w imieniu Klienta oraz do wystawienia faktury
w przeciągu 7 dni od otrzymania płatności.
5. Złożenie zamówienia na domenę globalną lub polską jest równoznaczne z zawarciem umowy
pomiędzy Klientem, a OSI CT o reprezentację przed Rejestratorem, na podstawie
upoważnienia udzielonego przez Klienta, oraz z upoważnieniem OSI CT do zawarcia umowy
o rejestrację domeny pomiędzy Klientem, a Rejestratorem na zasadach rejestracji i utrzymania
nazw domen internetowych Rejestratora.
6. W celu rejestracji domeny globalnej lub polskiej OSI CT, działając na rzecz Klienta, zawiera
umowę w imieniu Klienta (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez Klienta)
z odpowiednim Rejestratorem.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego OSI CT
reprezentacji przy rejestracji domeny. Upoważnienie udzielone OSI CT obejmuje wszelkie
czynności koniecznych dla rejestracji domeny, w tym w szczególności:
a) akceptację regulaminów Rejestratora
b) do podania danych osobowych Klienta oraz wyrażenie zgody w jego imieniu na
przetwarzanie tych danych w zakresie określonym w Regulaminach,
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c) do udzielenia OSI CT dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji domeny
w imieniu Klienta.
8. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez OSI CT na skutek zlecenia rejestracji
domeny w przypadku podania przez Klienta danych niezgodnych z prawdą.

IV. Zasady rejestracji domen
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Rejestracja domeny odbywa się na podstawie upoważnienia udzielonego OSI CT przez Klienta
wymaganego do wykonania usługi.
W zależności od wybranej domeny stosowane są odpowiednie zasady rejestracji i utrzymania
domen zgodne z regulaminami firm/instytucji rejestrujących.
OSI CT na mocy udzielonego upoważnienia pośredniczy w rejestracji domeny podanej
w formularzu zamówienia i działa w imieniu klienta.
OSI CT rejestrując domenę wyraża w imieniu Klienta zgodę na umieszczenie jego danych
w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois.
OSI CT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych
w bazie Whois.
OSI CT ma prawo odmówić zmiany delegacji domeny na niezarejestrowane serwery DNS.
OSI CT może odmówić rejestracji domeny w przypadku gdy Klient poda niekompletne,
nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez firmę/instytucję rejestrującą.
W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy,
OSI CT nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny.

III. Postanowienia końcowe
1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w tym Regulaminie mają zastosowanie
postanowienia Ogólnych Warunków Realizacji Usług.
2. Regulamin w wersji z dnia 08.08.2013 r.
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REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA SERWERA W RAMACH HOSTINGU
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin oznacza Regulamin udostępniania serwera w ramach hostingu oraz dokumenty,
do których odsyła ten regulamin tj. cennik, specyfikację usług i lista parametrów usługi hostingu
– parametry bezpieczeństwa oraz Ogólne Warunki Realizacji Usług.
2. Usługa serwera to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku,
bazy danych oraz uruchomieniu dostępnych usług obsługi serwisu zawartego na dysku
zgodnych z parametrami bezpieczeństwa
3. Opłata tytułem świadczenia usługi serwera ustalana jest zgodnie z ofertą złożoną Klientowi.
4. Usługa serwera świadczona jest zgodnie ze specyfikacją oraz parametrami bezpieczeństwa,
o których mowa w pkt I.2.
5. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym
regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Realizacji Umów.
6. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez OSI CT niezwłocznie po Dacie
Zapłaty, bez oczekiwania na upływ 10-dniowego terminu od dnia zawarcia umowy.

II. Zamawianie usługi udostępniania serwera
1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia usług.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a OSI CT
na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania Okresu Abonamentowego, o ile inne
zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
3. Zawierający – Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości postanowienia tego
Regulaminu.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za dane przechowywane na udostępnionej przestrzeni dysku
i bazy danych.
5. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez OSI CT na skutek nieprawidłowego lub
niezgodnego z prawem wykorzystania usługi przez niego samego i osoby trzecie.

III. Postanowienia końcowe
1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w tym Regulaminie mają zastosowanie
postanowienia Ogólnych Warunków Realizacji Usług.
2. Regulamin w wersji z dnia 08.08.2013 r.

