
 

 

Regulamin DNS Anycast  
 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin oznacza Regulamin DNS Anycast oraz dokumenty, do których odsyła ten regulamin tj. cennik, 
Regulamin Certyfikatów SSL oraz Ogólne Warunki Umów. 

2. Usługa DNS Anycast to usługa polegająca na parkowaniu na serwerach DNS nazwa.pl domeny, dla której 
nazwa.pl nie świadczy usługi rejestracji domeny. Opłata tytułem świadczenia usługi DNS Anycast ustalana jest 
zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach WWW nazwa.pl pod adresem internetowym 
https://www.nazwa.pl/cennik/cennik-dns-anycast/ 

3. W przypadku gdy Klient nie jest jednocześnie Abonentem domeny, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie 
i zakres upoważnienia udzielonego przez Abonenta do zlecenia świadczenia usługi DNS Anycast. 

4. Dla domeny, dla której nazwa.pl nie świadczy usługi rejestracji domeny a dla której świadczona jest usługa 
DNS Anycast i została zawarta umowa na bazie niniejszego Regulaminu, a delegacja wskazuje na serwery 
DNS nazwa.pl, może zostać: 

a. automatycznie wydany certyfikat SSL, do którego mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu 
Certyfikatów SSL oraz 

b. wprowadzone dodatkowe zabezpieczenie systemu DNS poprzez dodanie rekordów mających na celu 
zwiększenie jego bezpieczeństwa, m.in. rekordem CAA zabezpieczającym domenę przed wystawieniem 
certyfikatów SSL z innych urzędów niż określone w tym rekordzie.  

5. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają 
znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów. 

 
II. Zamówienie usługi, zasady świadczenia usługi DNS Anycast oraz zaprzestanie świadczenia usługi. 

1. Usługa DNS Anycast jest usługą świadczoną na rzecz Klienta, który posiada konto w Panelu Klienta. 
2. Złożenie zamówienia na usługę DNS Anycast polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku 

zamówienia usługi. 
3. Usługa DNS Anycast może być świadczona wyłącznie dla tych domen Abonenta, dla których nazwa.pl nie 

świadczy usługi rejestracji domeny w rozumieniu Regulaminu świadczenia usługi rejestracji domeny i usług 
powiązanych. 

4. Złożenie zamówienia na świadczenie usługi DNS Anycast jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy 
Klientem a nazwa.pl o świadczenie usługi DNS Anycast na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas 
trwania Okresu Abonamentowego wskazanego w cenniku, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej. 

5. Złożenie przez Klienta zamówienia na świadczenie usługi DNS Anycast jest równoznaczne z udzieleniem 
upoważnienia do reprezentowania Abonenta przez nazwa.pl w zakresie czynienia tego wszystkiego, co  
w związku z domeną dla której świadczona jest usługa DNS Anycast, stanie się według nazwa.pl niezbędne 
i konieczne, a w szczególności w zakresie:  

a. obsługi domeny na serwerach DNS firmy nazwa.pl,  
b. wyboru wystawcy certyfikatu SSL dla domeny,  
c. zawarcia w imieniu Abonenta umowy o wystawienie certyfikatu SSL dla domeny, na zasadach opisanych  

w Regulaminie certyfikatów SSL,  
d. zmiany wystawcy certyfikatu SSL dla domeny,  
e. zabezpieczenia domeny w systemie DNS rozszerzeniem CAA chroniącym domenę przed wystawieniem 

certyfikatów SSL z innych urzędów niż określone w tym rekordzie.  
6. W przypadku, gdy Klient nie jest jednocześnie Abonentem, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie  

i zakres upoważnienia o reprezentację udzielonego przez Abonenta dla nazwa.pl. Klient ponosi również 
odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego Klientowi przez Abonenta do podejmowania 
wszelkich innych czynności przewidzianych w Regulaminie. Upoważnienie udzielone Klientowi przez 
Abonenta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności przewidzianych w Regulaminie. 

7. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, 
dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej) Klient 
oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin. 

8. nazwa.pl zobowiązuje się do wystawienia proformy tytułem utrzymania usługi oraz aktywowania usługi DNS 
Anycast po odnotowaniu wpłaty na koncie nazwa.pl tytułem zamówienia usługi na warunkach określonych  
w prawidłowo złożonym zamówieniu usługi DNS  Anycast.  

9. Usługa DNS Anycast umożliwia Klientowi zmianę wybranych rekordów DNS dla domeny, dla której nazwa.pl 
nie świadczy usługi rejestracji domeny lub przekierowanie domeny na adres IP/URL. 

10. Rozpoczęcie świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w rozumieniu Regulaminu świadczenia 
usługi rejestracji domeny i usług powiązanych w odniesieniu do domeny, co do której świadczona jest już 
usługa DNS Anycast, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi DNS Anycast przez 
Klienta.  

11. Usługa DNS Anycast przestanie być świadczona w odniesieniu do danej domeny w przypadku wystąpienia 
Abonenta domeny lub innego Klienta reprezentującego tego Abonenta z żądaniem skierowanym do nazwa.pl, 
a dotyczącym zmiany Klienta uprawnionego do zarządzania tą domeną. W takim przypadku usługa przestanie 
być świadczona po przeprowadzeniu przez nazwa.pl pozytywnej weryfikacji żądania.  

12. Weryfikacja żądania, o której mowa w pkt. II. 11, odbywa się w sposób ustalony przez nazwa.pl. 
13. W przypadkach wskazanych w pkt II.10 i II.11 nazwa.pl nie jest zobowiązana do zwrotu opłaty za pozostały 

Okres Abonamentowy. 
 
 
 



 

 

III. Postanowienia końcowe. 
 
 

1. Usługa DNS Anycast może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają z Panelu Klienta zgodnie 
z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów. Warunkiem świadczenia usługi przez nazwa.pl na rzecz 
Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta Ogólnych Warunków Umów. 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie DNS Anycast mają zastosowanie postanowienia 
Ogólnych Warunków Umów. 

3. Regulamin w wersji z dnia 10.10.2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


