Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Postanowienia wspólne dla wszystkich usług ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
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Postanowienia ogólne
Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez spółkę ZETO-RZESZÓW
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, al. Rejtana 55, KRS: 0000119555, NIP: 8130335772,
REGON: 690022547, zwana w dalszej części Regulaminu Operatorem.
Niniejszy Regulamin ma wiążącą moc prawną i zawiera zasady współpracy pomiędzy Klientem (osobą fizyczną, osobą
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) a Operatorem oraz określa zakres
odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów.
Zamówienie usługi u Operatora (również na okres testów) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu bez
względu na to, czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej Operatora czy w inny udokumentowany sposób.
Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów korzystających z usług Operatora niezależnie
od tego, czy korzystają oni z usług Operatora bezpośrednio czy też przez podmioty współpracujące.
Zawarcie Umowy poprzedza Rejestracja. Dane wymagane dla Rejestracji Klient podaje w formularzu rejestracyjnym
znajdującym się na stronie internetowej Operatora, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu, a nadto akceptując
Regulamin Klient oświadcza, że wskazał te dane w sposób zgodny ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez
właściwe organy podatkowe, że Klient dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, podał w skutek zawinionych przez
niego działań lub zaniechań niezgodnie ze stanem faktycznym ponosi on wobec Operatora odpowiedzialność
odszkodowawczą z tego tytułu.
Wszystkie podmioty świadczące własne usługi internetowe na bazie infrastruktury Operatora zobowiązane
są do poinformowania wszystkich Klientów korzystających z tych usług o warunkach korzystania z nich.
Na życzenie Klienta może zostać sporządzona pisemna Umowa, której nieodłączną częścią będzie niniejszy Regulamin.
Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r.Nr.101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług, sprzedaży produktów, archiwizacji danych oraz dokonywania rozliczeń.
Operator może przekazywać lub powierzać ich przetwarzanie innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym
do prawidłowego i należytego wykonania usługi, a w tym stronie trzeciej, z której usługi lub produktu korzysta Klient
za pośrednictwem Operatora, jak również w celach statystycznych oraz w celu badania poziomu satysfakcji Klienta z usługi
świadczonej przez Operatora.
Administratorem danych osobowych jest firma ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy al. Rejtana 55.
Klient ma prawo wglądu i zmiany treści swoich danych, natomiast Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe
dane podane przez Klienta.

8. Operator działa i świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem.
9. Instalacja i utrzymanie serwera będą zgodne z technicznymi normami Operatora.
10. Operator odpowiedzialny jest wyłącznie za utrzymanie własnej sieci oraz własnych łączy stałych.
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Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Operatora
Operator zobowiązuje się do utrzymania i zapewnienia widzialności serwera Klienta w sieci Internet zgodnie z Umową oraz
Regulaminem świadczenia Usług.
Operator zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych po stronie Operator.
Łączny czas trwania w ciągu roku przerw technicznych po stronie Operatora nie może przekraczać 72 godzin.
Czas trwania jednorazowej przerwy technicznej nie może być dłuższy niż 6 godzin.
Łączny czas trwania awarii w ciągu roku rozumianej jako brak widzialności serwera Klienta na pierwszym routerze nie
należącym do Operatora nie może przekraczać 72 godzin.
Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych przechowywanych przez Klientów na serwerach.
Dane zdobyte przez Pracowników Operatora w trakcie prac technicznych lub administracyjnych nie będą udostępniane
osobom trzecim.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych niezależnych od Operatora.
Czynności nienależące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonane przez Operatora odpłatnie.
Operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny szczególnie w przypadku:
 wcześniejszych zaległości płatniczych,
 wcześniejszego nieterminowego dokonywania opłat,




serwisów o określonej tematyce, których utrzymywanie jest niepożądane przez Operatora,
w innych nie wymienionych wyżej sytuacjach, a w mniemaniu Operatora mogących szkodzić opinii bądź jakości usług
oferowanych przez Operatora.
10. Operator zastrzega sobie prawo do niewpisywania domen Klienta do serwerów DNS (nameserwerów) przed wniesieniem
opłaty za usługę.
11. Operator ma prawo czasowo lub na stałe zablokować dostęp do wybranych usług Klienta lub innym podmiotom
w przypadku, gdy Klient (lub inne podmioty):
 łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, ogólne zasady korzystania z Internetu oraz akty prawne aktualnie
obowiązujące w Polsce,
 działa na szkodę Operatora lub innych użytkowników sieci Internet,
 korzysta z usługi w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów
prawa,
 korzysta z usługi w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób
uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora innym Klientom,
 używa usługi w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz zawierających
nielegalne oprogramowanie, lub których treści wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Operatora.
Powyższe ograniczenia mają za zadanie ochronę jakości usług świadczonych dla wszystkich Klientów prawidłowo
korzystających z dostępnego oprogramowania. W każdym ww. przypadku obowiązuje zasada domniemania - Klient ma
obowiązek dowieść, że jego działanie jest zgodne z prawem.
12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta powstałe w wyniku czasowego lub stałego zablokowania dostępu
do wybranych usług z powodów wymienionych w punkcie 14 części II Regulaminu.
13. Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Operatora, wynikłych z nieprawidłowych
działań Klienta wymienionych w punkcie 14 części II Regulaminu.
14. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników oraz jakość świadczonych usług, Operator, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca
2002r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zastrzega sobie prawo do czasowego
lub stałego zablokowania dostępu do wybranych usług Klienta, w przypadku, gdy Klient (lub inne podmioty):
 korzysta z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty e-mail,
 korzysta z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres
znajduje się w bazie adresowej,
 wysyła korespondencję jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym przypadku są wszelkie listy
pocztowe (dyskusyjne), newslettery, na które można się zapisać oraz wypisać podając swój adres na stronie WWW
(oprogramowanie do tworzenia tego typu list udostępniane jest przez Operatora),
 wysyła masową korespondencję na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie
takiej korespondencji przez odbiorcę.
15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów poczty w przypadku naruszenia punktu 14 części II
Regulaminu.
16. Operator w przypadku wykrycia naruszenia punktu 14 części II Regulaminu przez inny podmiot korzystający z usług Klienta
zastrzega sobie prawo do zablokowania odpowiedniego adresu e-mail w celu ochrony pozostałych użytkowników, przesłania
informacji o złamaniu Regulaminu do Klienta i obciążenia Klienta kosztami wynikłymi z nieprawidłowego użytkowania
usług.
17. Odblokowanie dostępu do usługi może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez Operatora oraz podmiot zgłaszający
naruszenie Regulaminu potwierdzenia uzyskania zgody na przesyłanie danej korespondencji lub gdy Klient uiści koszty oraz
potwierdzi zaprzestanie szkodliwych działań.
18. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub
przepisami prawa, Operator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu ustalenia
odpowiedzialności oraz do przekazania tych danych odpowiednim organom władzy publicznej.
19. Klient zobowiązany jest do uiszczenia kosztów poniesionych przez Operatora, wynikłych z działań Klienta lub podmiotu
korzystającego z usług Klienta, wymienionych w punkcie 14 części II Regulaminu.

III.

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Klienta

Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz postanowień niniejszego
Regulaminu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym daną
usługę udostępnia.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania z usługi określonej w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami i warunkami
umowy.
3. Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówionych usług według poniższych schematów:
 uiszczenie opłaty abonamentowej za pierwszy okres rozliczeniowy do 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia
zamówienia oraz faktury proforma drogą elektroniczną;
1.



uiszczenie opłaty abonamentowej za kolejne okresy rozliczeniowe do 14 dni od daty otrzymania faktury proforma drogą
elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu lub zaktualizowany w późniejszej korespondencji z Operatorem.
Klienci powiadamiani są o kończących się okresach abonamentów z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem (tzw.
prośba o potwierdzenie kontynuacji współpracy/zmiany parametrów).

Brak możliwości dostarczenia faktury proforma drogą elektroniczną ze względu na nieistniejący lub błędny adres e-mail, nie
zwalnia Klienta z obowiązku opłacania usług w terminie. Aktualizacja danych należy do obowiązków Klienta.
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Bezpośrednio po wniesieniu opłaty a nie później niż do 7 dni zostanie wygenerowana faktura VAT w formie elektronicznej
i przesłana na autoryzowany adres e-mail, widniejący aktualnie w panelu klienta.
Operator gwarantuje zachowanie autentyczności, właściwe przechowywanie oraz integralność dokumentów elektronicznych.
Istnieje możliwość odstąpienia od powyższych warunków i wnoszenia opłat bezpośrednio na podstawie faktur VAT
z pominięciem faktur proforma, w takim przypadku Klient jest zobowiązany do przesłania stosownego wniosku na piśmie.
W przypadku nowych zamówień brak terminowej wpłaty oznacza zablokowanie dostępu do usługi, a po kolejnych 7 dniach
od daty zablokowania zamówienie jest anulowane.
W przypadku kolejnych okresów rozliczeniowych brak terminowej wpłaty oznacza zablokowanie dostępu do usługi po 14
dniach od terminu płatności, a po kolejnych 7 dniach od daty zablokowania jej usunięcie.
Za kolejny okres rozliczeniowy faktura wystawiana jest na jego początku.
Terminy płatności mogą zostać przedłużone za zgodą Operatora.
Pełną odpowiedzialność za dane przechowywane na serwerze ponosi Klient
Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Operatora wynikłych z nieprawidłowego
użytkowania serwera przez Klienta.
Klient ma prawo do zmiany długości abonamentu po zakończeniu okresu opłaconego.
Klient zobowiązany jest do powiadomienia Operatora w przypadku instalowania usług dla podmiotów, których transfer
na tych usługach może przekraczać 1 GB dziennie w terminie do przed planowanymi pracami.
Opłaty, zmiany i rozwiązanie Umowy
Wysokość opłat za Usługi Operatora wskazana jest w cennikach oraz w regulaminach promocji zamieszczonych na stronie
internetowej Operatora.
Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności.
Jeśli Klient nie uiści opłaty w terminie wskazanym w podsumowaniu warunków zamówienia oraz potwierdzeniu
zamówienia, Umowa wygasa.
Operator ma prawo dokonać zmian wysokości opłat abonamentowych. W takim przypadku zobowiązany jest
do poinformowania Klienta drogą elektroniczną lub tradycyjną o tych zmianach z 30-dniowym wyprzedzeniem. Brak
wypowiedzenia Umowy przez Klienta w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptację nowego
cennika, co automatycznie przedłuża umowę.
Wzrost opłaty abonamentowej nie może występować częściej niż raz na 6 miesięcy.
W przypadku zmian wysokości opłat abonamentu, Klientów, którzy wnieśli opłaty na okresy dłuższy, nowe stawki
obowiązują dopiero od nowego okresu rozliczeniowego, tym samym nie jest naliczana dopłata za różnicę pomiędzy starymi
a nowymi stawkami.
Operator ma prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. Operator zobowiązany jest do poinformowania Klienta
o tych zmianach z 30-dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia umowy przez Klienta w ciągu 14 dni od doręczenia
zawiadomienia uznaje się za akceptacje nowego Regulaminu, co automatycznie przedłuża umowę.
Rozwiązanie Umowy z przyczyn dotyczących Klienta nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za okres,
w którym Umowa ze względu na jej rozwiązanie nie jest dalej wykonywana. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy Klienta,
który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia
usługi przez Operatora. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących Operatora, Klient ma prawo do zwrotu
uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia usługi przez Operatora. W przypadku
rezygnacji przez Klienta z usług Operatora przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego nie jest zwracana
wniesiona opłata, tym samym Klient może zakończyć współpracę przed wygaśnięciem okresu rozliczeniowego godząc się na
przepadek wniesionej opłaty.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem postanowień
umowy. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, przesłana na adres korespondencyjny Operatora
i powinna określać:
 podmiot zgłaszający reklamację,
 przedmiot, którego reklamacja dotyczy,
 uzasadnienie dla zgłaszanej reklamacji,
Operator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia, następnie prześle Klientowi odpowiedź
wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacja nie może dotyczyć działań Klienta
wynikających z naruszenia przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

10. Operator jest upoważniony do odmowy zawarcia umowy, natychmiastowego rozwiązania umowy lub odstąpienia
od zawartej już umowy, gdy:
 dane podane przez Klienta są niezgodne z rzeczywistością,
 Klient zalega z opłatami abonamentowymi dłużej niż 21 dni,
 Klient naruszy warunki Regulaminu.
11. W przypadkach opisanych w punkcie 10 części IV Regulaminu przepada wcześniej wniesiona opłata za dany okres
rozliczeniowy. W przypadku rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany uregulować wszystkie niedokonane opłaty.
12. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści Regulaminu lub Umowy,
odpowiedzialność Operatora ogranicza się do wysokości straty i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie
przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania danej usługi świadczonej przez Operatora w ciągu
ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem szkody, a w przypadku, gdy świadczenie usługi przez Operatora trwało krócej, za
okres faktycznie świadczonej usługi przez Operatora. Ograniczenie odpowiedzialności Operatora do wysokości straty wraz
z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy wartości opłaty jednorazowej w przypadku, gdy za usługę
świadczoną przez Operatora należna jest opłata jednorazowa.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
14. Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Postanowienia dotyczące poszczególnych usług ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
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Usługa hostingu / EDM
Zamówienie usługi hostingu polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku zamówienia usługi.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Operatorem o świadczenie usługi
hostingu na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego, o ile inne zapisy Regulaminu
lub Regulaminu Promocji nie stanowią inaczej.
Operator zobowiązuje się do aktywowania usługi hostingu na warunkach określonych w prawidłowo złożonym zamówieniu
usługi oraz do wystawienia proformy tytułem utrzymania usługi.
Usługa hostingowa aktywowana jest na 14-dniowy okres próbny liczony od daty zamówienia usługi.
Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitów parametrów usługi wiążących w trakcie trwania okresu próbnego.
W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu parametru właściwej usługi hostingu Operator uprawniony jest
do ograniczenia lub wyłączenia możliwości korzystania z usługi hostingu, a w tym do cofnięcia wszystkich nadesłanych
do Klienta komunikatów poczty elektronicznej do ich nadawców.
Klient jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowej danych znajdujących się w obrębie usługi hostingu. Operator nie
jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowej danych Klienta i nie jest zobowiązany do ich przywrócenia w przypadku
ich utraty przez Klienta.
Usługa VPS
Zamówienie usługi VPS polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku zamówienia usługi.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Operatorem o świadczenie usługi VPS
na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego, o ile inne zapisy Regulaminu lub
Regulaminu Promocji nie stanowią inaczej.
Operator zobowiązuje się do aktywowania usługi VPS na warunkach określonych w prawidłowo złożonym zamówieniu
usługi VPS oraz do wystawienia proformy tytułem utrzymania usługi.
Operator rozpoczyna świadczenie usługi VPS po otrzymaniu opłaty z tytułu usługi VPS.
W przypadku zamówienia dodatkowych zasobów do usługi VPS zasoby te zostaną udostępnione pod warunkiem wniesienia
w całości odrębnej opłaty wyszczególnionej w proformie.
W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu parametru właściwej usługi VPS Operator uprawniony jest
do ograniczenia lub wyłączenia możliwości korzystania z VPS.
Klient jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowej danych znajdujących się w obrębie usługi VPS w sposób przez
siebie ustalony. Operator nie jest zobowiązany do sporządza kopii zapasowej danych Klienta i nie jest zobowiązany do ich
przywrócenia w przypadku ich utraty przez Klienta.
Operator gwarantuje dostępność usługi VPS w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie określonym
w zamówieniu.
Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w obsłudze serwerów VPS lub korzysta z pomocy osób
trzecich posiadających taką wiedzę i doświadczenie. Klient zobowiązany jest do samodzielnego administrowania serwerem
VPS udostępnionym mu w ramach usługi VPS. Klient może zlecić obsługę serwera VPS na własny koszt i ryzyko osobom

trzecim. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych dostępowych do serwera VPS osobom
trzecim samodzielnie przez Klienta.
10. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia serwera VPS przed dostępem niepowołanych osób trzecich poprzez stosowanie
aktualnych wersji oprogramowania instalowanego we własnym zakresie.
11. Operator odpowiada za udostępnienie Klientowi infrastruktury technicznej z niezbędnym oprogramowaniem i usługami
określonymi w specyfikacji usługi VPS.
12. Klient oświadcza, że:
a. nie będzie korzystał z serwera VPS niezgodnie z jego przeznaczeniem i określonymi parametrami,
b. nie będzie wykorzystywał serwera VPS jako repozytorium danych w szczególności jako serwera lustrzanego innego
serwera służącego do przechowywania danych,
c. nie będzie uruchamiał procesów działających w tle w sposób ciągły, których jedynym celem będzie pobieranie danych
z sieci Internet na serwer VPS, w szczególności z sieci peer2peer, peer2mail lub innych sieci służących
do rozpowszechniania danych,
d. nie będzie wykorzystywał serwera VPS do wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam),
e. będzie posiadał niezbędne uprawnienia do korzystania z zainstalowanego we własnym zakresie oprogramowania
na serwerze VPS,
f. nie będzie wykorzystywał serwera VPS do atakowania bądź zakłócania pracy innych serwerów znajdujących się w sieci
Internet lub sieci Operatora (np. ataki typu DDOS),
g. nie będzie wykorzystywał usługi serwera VPS do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści
o charakterze bezprawnym.
Usługa rejestracji, odnowienia i transferu nazwy Domeny

VII.
1.

2.

3.

Operator wyłącznie pośredniczy w formie elektronicznej procedurze zawarcia umowy pomiędzy Klientem a właściwym
Rejestrem w przedmiocie rejestracji lub przedłużenia nazwy Domeny poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Operatora ofert Rejestrów, umożliwienie dokonania zamówienia nazwy Domeny, przekazanie dokonanego na stronie
internetowej Operatora zamówienia do właściwego Rejestru, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury
zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Nazwy Domeny.
Zawarcie Umowy o pośredniczenie w rejestracji nazwy Domeny oraz o późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej
i technicznej nazwy domeny następuje z chwilą potwierdzenia przez Operatora przyjęcia zamówienia na usługę oraz
uiszczenia przez Klienta opłaty na rachunek bankowy Operatora w terminie 14 dni od potwierdzenia przez Operatora
przyjęcia zamówienia na usługę.
Operator wystąpi do właściwego Rejestru o rejestrację nazwy Domeny po uiszczeniu przez Klienta należnej opłaty
wskazanej w podsumowaniu warunków zamówienia lub w innym momencie wynikającym z zasad określonych przez
Rejestr.

VIII.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usługa zakupu Certyfikatu SSL

Operator nie jest Jednostką certyfikującą, więc sam bezpośrednio nie wystawia Certyfikatu SSL, ani nie udziela licencji
uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Nie jest również stroną umowy w przedmiocie udzielenia licencji
uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
Certyfikat SSL jest wystawiany przez Jednostkę Certyfikującą po przeprowadzeniu procesu weryfikacji podanych przez
Klienta danych w zamówieniu.
Operator nie gwarantuje uzyskania Certyfikatu SSL. Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL
zależy wyłącznie od decyzji Jednostki certyfikującej.
Okres ważności Certyfikatu SSL podany w specyfikacji Certyfikatu SSL liczony jest od daty jego wydania.
Certyfikat SSL wystawiany jest wyłącznie dla jednej, konkretnej nazwy domeny chyba, że specyfikacja Certyfikatu SSL
stanowi inaczej.
W specyfikacji Certyfikatu SSL określony jest rodzaj podmiotów uprawnionych do uzyskania licencji uprawniającej
do korzystania z Certyfikatu SSL.
Po otrzymaniu Certyfikatu SSL Klient nie może dokonać zmiany nazwy certyfikowanej Domeny.
W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w skutek okoliczności zależnych wyłącznie od Klienta, Klient nie jest
uprawniony do żądania zwrotu ceny z tytułu usługi Certyfikatu SSL.

Celem wszystkich powyższych postanowień jest zachowanie jak najwyższej jakości usług oferowanych wszystkim Klientom
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 marca 2017 roku.

