Regulamin usług hostingowych KrainaNetu
1. KrainaNetu będzie świadczyć usługi utrzymania Abonenta na warunkach określonych w umowie.
2. Jeżeli nie zostało to określone w Umowie dostęp do usług zostanie przydzielony w terminie 3 dni roboczych.
3. Rozpoczęcie naliczania okresu abonamentowego nastąpi w momencie udostępnienia usługi, lecz nie później niż 14 dni od podpisania umowy chyba,
że umowa stanowi inaczej.
4. Abonent jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i ponosi wyłączną odpowiedzialność
za naruszanie tych praw, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, wynikających z użytych na stronach elementów dostarczonych przez
Abonenta. W przypadku dochodzenia od KrainaNetu naprawienia szkody lub innych roszczeń przez osoby trzecie, Abonent zwróci KrainaNetu
uzasadnione koszty z tym związane.
5. W przypadku likwidacji firmy Abonenta lub opóźnień w płatnościach KrainaNetu ma prawo usunąć z internetu lub zablokować dostęp do usługi bez
zwrotu wynagrodzenia i konieczności uprzedniego powiadomienia Abonenta.
6. KrainaNetu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie następstwa nieumyślnego nie wykonania usługi.
7. KrainaNetu zobowiązuje się do wykonywania usługi zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej, technologicznej i obowiązującymi
przepisami.
8. Abonent jest zobowiązany poinformować KrainaNetu o zmianach nazwy, adresu, telefonów itp. Wysyłając e-mail do biura KrainaNetu. W przypadku
nie poinformowania o zmianie adresu, pisma wysłane na adres wskazany w Umowie mają skutek doręczenia.
9. Wszelkie próby wykorzystania poczty elektronicznej i innych usług niezgodne z obowiązującymi przepisami a w szczególności ustawy
o korespondencji elektronicznej będą skutkować usunięciem konta oraz obciążeniem wszelkimi kosztami wynikającymi z naruszenia tych przepisów.
10. Abonent może przenieść na osoby trzecie całość lub część swoich praw lub obowiązków wynikających z umowy pod warunkiem udzielenia pisemnej
zgody przez KrainaNetu pod rygorem nieważności.
11. KrainaNetu nie ponosi odpowiedzialności za błędy leżące po stronie użytkownika.
12. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnianie danych dotyczących kont, a w szczególności loginu i hasła osobom trzecim.
W przypadku dochodzenia od KrainaNetu naprawienia szkody wynikłej z tych działań lub innych roszczeń przez osoby trzecie, Abonent zwróci
KrainaNetu wszelkie koszty z tym związane.
13. W przypadku stworzenia zagrożenia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa danych innych użytkowników KrainaNetu przysługuje prawo
do zablokowania kont oraz stron a w dalszej kolejności natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zwrotu wynagrodzenia i konieczności
uprzedniego powiadomienia Abonenta.
14. KrainaNetu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku obiektywnych i nadzwyczajnych trudności w działaniu serwerów spowodowanych czynnikami
niezależnymi od KrainaNetu w szczególności takimi jak: prace konserwatorskie, awaria łącz telefonicznych względnie innych stacji roboczych, jak też
z powodu nieprzewidzianych wypadków losowych oraz klęsk żywiołowych, zamieszek lub wojny.
15. W oparciu o umowę o pośredniczenie w rejestracji domeny, Abonent udziela KrainieNetu.pl zgody do reprezentowania go przed rejestratorem
domen. Abonent jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez KrainęNetu.pl. Zakres umocowania obejmuje
wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie
rejestratorowi domeny danych osobowych Abonenta, zgodnie z wymogami rejestratora domeny. Jeżeli dany rejestrator domen wymaga
bezpośredniej rejestracji domeny przez Abonenta, KrainaNetu.pl niezwłocznie zawiadomi o tym Abonenta. Informacje na ten temat dostępne są
na stronach internetowych KrainaNetu.pl.
16. Rozpoczęcie procesu rejestracji domeny następuje z chwilą uiszczenia przez Abonenta opłaty abonamentowej lub w innym momencie wynikającym
z zasad określonych przez rejestratora domen.
17. O ile będzie to możliwe, KrainaNetu.pl stworzy możliwość rezerwacji domeny (rezerwacji nazwy), na warunkach określonych przez rejestratora
domen, jednakże bez możliwości korzystania z domeny w okresie trwania rezerwacji oraz bez gwarancji zarejestrowania zarezerwowanej domeny.
Możliwość rezerwacji domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez rejestratora domen. KrainaNetu.pl ponosi
odpowiedzialność za ewentualną niemożność zarejestrowania zarezerwowanej domeny jedynie wówczas, gdy niemożność ta jest wynikiem czynności
zawinionych przez KrainaNetu.pl.
18. W przypadku, gdy nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana, w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte
postępowanie rejestracyjne, Abonent poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane, nazwa domeny jest nazwą
województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej, wniosek
o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia lub z innych, niezależnych od KrainaNetu.pl przyczyn, rejestracja jest niemożliwa,
KrainaNetu.pl odmówi świadczenia usługi, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy.
19. Abonent ma pełne prawo dysponowania domeną. KrainaNetu.pl zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania
domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line, za podaniem danych autoryzacyjnych. Do czasu
rozpoczęcia korzystania przez Abonenta z domeny, KrainaNetu.pl będzie uprawnione, w zamian za utrzymywanie domeny na swoich serwerach,
do umieszczenia pod adresem domeny informacji lub reklam, o treściach zgodnych z obowiązującym prawem.
20. KrainaNetu.pl nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek nieuregulowania
przez Abonenta opłaty abonamentowej, rejestrację domeny w złej wierze, zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot, dokonanie
zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez Abonenta danych
autoryzacyjnych do domeny.
21. Abonent wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez KrainaNetu stron i danych w nich zawartych w innych produktach niż objęte umową
w celach marketingowych lub w innych prawem dozwolonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
22. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim na czas nieokreślony stron i swoich danych osobowych w nich
zawartych w celach marketingowych lub innych dozwolonych prawem i w ramach działalności gospodarczej KrainaNetu. Abonent ma prawo wglądu
do zbioru swoich danych osobowych u KrainaNetu oraz uaktualnienia i sprostowania ich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
23. KrainaNetu zastrzega sobie prawo do zmian wysokości abonamentu, co roku liczonego od momentu startu abonamentu.
24. Abonent ma prawo zmienić opcję hostingu w każdą rocznicę abonamentu. Zmianę taką należy zamówić co najmniej 2 tygodnie przed tym terminem.
Za zmianę opcji hostingowej zostanie naliczona opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
25. Wszelkie rabaty przysługujące Abonentowi uwzględniane są zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług KrainaNetu.
26. W przypadu wypowiedzenia umowy przez Abonenta ma on prawo do zwrotu kwot za niewykorzystany okres tylko w opcjach Tobie bez
uwzględnienia rabatów.
27. Strony zobowiązują się do nie ujawniania i utrzymywania treści umowy w tajemnicy przed innymi podmiotami za wyjątkiem podmiotów zależnych
(kapitałowo lub osobowo) pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 3 rocznych opłat abonamentowych, a ponadto dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych oraz określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
28. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami dotyczącego zamieszczenia i utrzymania stron i kont. Z chwilą podpisania Umowy przestają
wiązać jakiekolwiek uprzednie pisemne lub ustne uzgodnienia między stronami dotyczące przedmiotu Umowy.
29. KrainaNetu ma prawo do zmiany zapisów umowy wysyłając do Abonenta mail informujący o tych zmianach na adres podany w umowie. Brak
od Abonenta odpowiedzi negatywnej w terminie 30 dni od wysłania będzie traktowany jako akceptacja nowych postanowień umowy.
30. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
31. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji bądź interpretacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał powołany przez strony sąd polubowny względnie
sąd właściwy według siedziby Biura Głównego KrainaNetu.
32. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Wypowiedzenie może nastąpić przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jednakże powody tegoż wypowiedzenia muszą być znane jej stronom.
33. Abonent zobowiązuje się do opłacania abonamentu za usługi w okresie wypowiedzenia, a KrainaNetu do należytego ich utrzymywania w tym czasie.

