Regulamin certyfikatów SSL
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I. Postanowienia ogólne.
Regulamin oznacza Regulamin certyfikatów SSL oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin,
w szczególności cennik, specyfikację usługi i Ogólne Warunki Umów.
Abonentem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot na rzecz którego zarejestrowana jest domena internetowa,
dla której ma zostać wystawiony Certyfikat SSL.
Certyfikat SSL to unikatowy ciąg znaków poddany walidacji przez Wystawcę i przez niego wystawiony służący
do uwierzytelniania zasobów zgromadzonych na serwerze, na którym go umieszczono, zarejestrowany dla
określonej nazwy domeny dla której go wystawiono.
Wystawca to osoba trzecia uprawniona do wystawiania Certyfikatów SSL i weryfikacji danych podanych przez
Klienta.
Osobą Kontaktową w rozumieniu Regulaminu jest osoba występująca w imieniu i na rzecz Abonenta
legitymująca się przed Wystawcą stosownym dokumentem uprawniającym do występowania w imieniu
Abonenta.
Unieważnienie Certyfikatu SSL polega na zaprzestaniu uwierzytelniania zasobów zgromadzonych na
serwerze, na którym Certyfikat SSL umieszczono.
Certyfikaty SSL oferowane są przez nazwa.pl w wersjach zgodnych z ofertą zamieszczoną na stronach
internetowych nazwa.pl pod adresem https://www.nazwa.pl/. Opłata tytułem wystawienia Certyfikatu SSL
ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach internetowych nazwa.pl pod adresem
internetowym https://www.nazwa.pl/
Okres Abonamentowy to okres czasu przez jaki Certyfikat SSL jest ważny, określony w ofercie o której mowa
w pkt. I. 7.
Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym regulaminie, mają
znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów.
II. Ochrona danych osobowych.
Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że posiada wyraźną zgodę Abonenta na przetwarzanie danych
osobowych Abonenta przez nazwa.pl oraz podmioty wskazane w pkt II.5. w celu realizacji przez nazwa.pl
usługi. nazwa.pl uprawniona jest do wezwania Klienta do niezwłocznego okazania zgody, o której mowa
w zdaniu poprzednim.
Podanie przez Klienta następujących danych osobowych Abonenta jest dobrowolne lecz niezbędne do
złożenia zamówienia:
imię i nazwisko Abonenta,
adres poczty elektronicznej Abonenta,
numer telefonu Abonenta.
Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że posiada wyraźną zgodę Osoby Kontaktowej na przetwarzanie jej
danych osobowych przez nazwa.pl oraz podmioty wskazane w pkt II.5. w celu realizacji przez nazwa.pl usługi.
nazwa.pl uprawniona jest do wezwania Klienta do niezwłocznego okazania zgody, o której mowa
w zdaniu poprzednim.
Podanie przez Klienta następujących danych osobowych Osoby Kontaktowej jest dobrowolne lecz niezbędne
do złożenia zamówienia:
imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu,
adres zamieszkania
nazwa.pl ma prawo w celu wystawienia Certyfikatu SSL i w zakresie niezbędnym do jego wystawienia,
przekazać dane osobowe Abonenta oraz Osoby Kontaktowej następującym podmiotom:
Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni (81-387) przy ul. Żwirki i Wigury 15, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000421310, oraz do rejestru kwalifikowanych podmiotów
świadczących usługi certyfikacyjne pod nr 14, NIP 517-035-94-58, kapitał zakładowy 120.002.940,00 zł
(opłacony w całości),
Tucows Inc. z siedzibą w Toronto, 96 Mowat Avenue, ON M6K 3M1, Kanada.
Internet Security Research Group z siedzibą w San Francisco, 1 Letterman Drive, Suite D4700, CA94129,
USA.
Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że Abonent oraz Osoba Kontaktowa zostali poinformowani
o przetwarzaniu jego danych przez nazwa.pl oraz podmioty określone w Ogólnych Warunkach Umów jak
również Klient oświadcza, że Abonent oraz Osoba Kontaktowa zostali poinformowani przez Klienta
o przysługujących Abonentowi oraz Osobie Kontaktowej prawach, tożsamych z prawami Klienta określonymi
w pkt. III. 6 – 14 Ogólnych Warunków Umów. Niezależnie od postanowień zdania poprzedniego nazwa.pl
poinformuje Abonenta oraz Osobę Kontaktową o fakcie przetwarzania ich danych osobowych oraz
przysługujących im prawach.
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III. Zamawianie Certyfikatu SSL oraz proces weryfikacji.
Certyfikat SSLdla Klientów posiadających domenę delegowaną na serwery DNS nazwa.pl jest generowany
automatycznie, na podstawie akceptacji Regulaminu świadczenia usługi rejestracji domeny
i usług powiązanych w przypadku domen, dla których nazwa.pl świadczy usługę rejestracji domeny lub
akceptacji Regulaminu DNS Anycast dla domen, dla których nazwa.pl nie świadczy usługi rejestracji domeny.
Złożenie zamówienia na pozostałe, nie wymienione w pkt. III. 1 certyfikaty SSL polega na wypełnieniu przez
Klienta elektronicznego wniosku zamówienia.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem, a nazwa.pl
o reprezentację Abonenta przed Wystawcą na podstawie upoważnienia udzielonego przez Abonenta, oraz z
upoważnieniem nazwa.pl do zawarcia umowy o wystawienie Certyfikatu SSL pomiędzy Abonentem
a Wystawcą na zasadach świadczenia usług określonych przez tego Wystawcę.
Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: składając
zamówienie, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z Certyfikatu SSL opłaconego za
pośrednictwem osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin oraz wzorce
umowne udostępnione przez Wystawców na swoich stronach internetowych to jest:
dla GeoTrust Inc. https://www.geotrust.com/
dla Symantec Corporation https://www.symantec.com/
dla Asseco Data Systems S.A. https://www.certum.pl/pl/
dla Internet Security Research Group https://letsencrypt.org/
nazwa.pl zobowiązuje się wystąpić do Wystawcy o wystawienie Certyfikatu SSL na warunkach określonych
w złożonym zamówieniu pod warunkiem otrzymania wpłaty tytułem realizacji zamówienia Certyfikatu SSL.
Klient będący Konsumentem oświadcza, że żąda wystąpienia przez nazwa.pl do Wystawcy o wystawienie
Certyfikatu SSL przed upływem 14 dni od daty prawidłowo złożonego zamówienia.
Z wyłączeniem sytuacji opisanej w pkt. III. 1, Certyfikat SSL jest wystawiany przez Wystawcę po
przeprowadzeniu procesu weryfikacji podanych przez Klienta danych w zamówieniu. nazwa.pl nie gwarantuje
pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji przeprowadzanego we własnym zakresie przez Wystawcę. W
trakcie procesu weryfikacji Wystawca może żądać przedstawienia od Osoby Kontaktowej szczegółowych
informacji o Abonencie oraz dokumentów uprawniających do występowania w imieniu Abonenta. Informacje
o procesie weryfikacji dostępne są na stronach WWW nazwa.pl pod adresem https://www.nazwa.pl/.
Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że:
zapoznał się z tymi informacjami,
wyraża zgodę na otrzymywanie od nazwa.pl lub Wystawcy w toku procesu weryfikacji wiadomości e-mail na
wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej,
wyraża zgodę na zaprzestanie świadczenia Usługi Ukrywania Danych Abonenta dla domeny podanej
w zamówieniu, która znajduje się w jego Panelu Klienta od chwili złożenia zamówienia do momentu
zakończenia procesu weryfikacji i oświadcza ponadto, że nie będzie żądał zwrotu uiszczonej opłaty tytułem
świadczenia Usługi Ukrywania Danych Abonenta.
W przypadku zakończenia procesu weryfikacji niepowodzeniem i niewystawienia Certyfikatu SSL przez
Wystawcę otrzymana przez nazwa.pl wpłata tytułem wystawienia Certyfikatu SSL zostanie Klientowi
zwrócona.
Po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji Certyfikat SSL zostanie udostępniony w Panelu Klienta lub
umieszczony na serwerze wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
Okres Abonamentowy rozpoczyna bieg od chwili wystawienia Certyfikatu SSL przez Wystawcę.
IV. Przedłużanie Okresu Abonamentowego Certyfikatu SSL.
Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego nazwa.pl poinformuje Klienta za pomocą poczty
elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie Okresu
Abonamentowego na kolejny okres przesyłając jednocześnie proformę tytułem przedłużenia.
Klient dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy
wskazany przez nazwa.pl, na podstawie przesłanej proformy, tytułem świadczenia usługi, na kolejny Okres
Abonamentowy.
Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny Okres Abonamentowy przed upływem terminu
wskazanego w proformie a w przypadku jego braku nie później niż 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniego
Okresu Abonamentowego.
Klient dokonując wpłaty tytułem wystawienia Certyfikatu SSL w kolejnym Okresie Abonamentowym, zaś
w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z Certyfikatu SSL,
oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu dostępnego na stronach
internetowych nazwa.pl i tym samym przedłużana jest umowa o wystawienie Certyfikatu SSL w kolejnym
Okresie Abonamentowym.
Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym nazwa.pl, tytułem wystawienia Certyfikatu SSL w kolejnym
Okresie Abonamentowym nazwa.pl wystąpi do Wystawcy o wystawienie Certyfikatu SSL na kolejny Okres
Abonamentowy. Certyfikat SSL zostanie wystawiony na kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty jego
wystawienia przez Wystawcę pod warunkiem zakończenia powodzeniem ponownego procesu weryfikacji
o którym mowa w pkt III.6. Klient wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie kolejnego Okresu
Abonamentowego przed zakończeniem poprzedniego.
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W przypadku zakończenia procesu weryfikacji niepowodzeniem i niewystawienia Certyfikatu SSL przez
Wystawcę otrzymana przez nazwa.pl wpłata tytułem wystawienia Certyfikatu SSL w kolejnym Okresie
Abonamentowym zostanie zwrócona do nadpłat w Panelu Klienta.
nazwa.pl nie ponosi odpowiedzialności za unieważnienie Certyfikatu SSL w przypadku niedopełnienia
terminowej płatności związanej z przedłużeniem Okresu Abonamentowego.
W przypadku certyfikatów SSL o których mowa w pkt. III. 1, przedłużenie Okresu Abonamentowego następuje
automatycznie, wraz z przedłużeniem okresu rejestracji domeny.
V. Obowiązki i odpowiedzialność nazwa.pl.
nazwa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych uwierzytelnianych przy
pomocy Certyfikatu SSL.
W związku z wystawieniem Certyfikatu SSL nazwa.pl nie udziela osobiście Klientowi ani jakimkolwiek osobom
trzecim jakichkolwiek gwarancji majątkowych. Informacje o udzielonych gwarancjach przez Wystawców
zawarte są we wzorcach umownych tych Wystawców. Powyższe postanowienie nie wyłącza uprawnienia
Klienta będącego Konsumentem do dochodzenia innych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VI. Postanowienia końcowe.
Usługa 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.
W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków
Umów.
Regulamin w wersji z dnia 04.03.2019 r.

