REGULAMIN USŁUGI REJESTRACJI I OBSŁUGI DOMEN INTERNETOWYCH

1.
1.1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin Usługi rejestracji i obsługi nazw domen
internetowych, określa podstawowe zasady świadczenia Usługi rejestracji
i obsługi nazw domen internetowych świadczonych pod adresem
https://lvlup.pro, przez Administratora jakim jest LVL UP Michał
Frąckiewicz z siedzibą ul. Michała Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn, posiadającym
numer identyfkacji podatkowej (NIP) 7412110339, numer REGON
321345466.

1.2.

Niniejszy Regulamin jest Regulaminem szczegółowym w myśl Ogólnych
Warunków Świadczenia Usług i stanowi ich uzupełnienie OWU.
We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
stosuje się OWU.
Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefniowane w
niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im w OWU.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu, Cennika oraz Polityki Prywatności od chwili zakupu Usługi.
Administrator realizuje przedmiotową usługę w oparciu o podmiot
Partnera. Użytkownik podając dane osobowe wymagane przy zakupie
Usługi, wyraża niniejszym zgodę na przekazanie podanych danych
serwisowi Partnera w celu realizacji Usługi.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.
2.1.

DEFINICJE
Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej słów lub zwrotów, należy je
rozumieć w podanym poniżej znaczeniu:

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

Administrator - Michał Frąckiewicz działający pod frmą LVL UP
Michał Frąckiewicz z siedzibą ul. Michała Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn,
posiadającym numer identyfkacji podatkowej (NIP) 7412110339,
numer REGON 321345466;
Cennik – oddzielny dokument określający ceny poszczególnych
Usług;
Domena - numeryczny adres IP identyfkujący urządzenie sieciowe,
któremu przypisana została nazwa domeny wskazana przez
użytkownika, z wykorzystaniem której przy użyciu przeglądarki
internetowej możliwa jest identyfkacja określonej domeny w sieci
Internet;

2.1.4.

Konto użytkownika - konto w Systemie Administratora, utworzone
przez Użytkownika, posiadające unikalny Adres email Użytkownikowi
i Hasło dostępu, uprawniające do zakupu Usług i ich administrowania

2.1.5.

Okres rozliczeniowy - okres rozliczania Usług świadczonych w
trybie abonamentowym, określony w Specyfkacji usługi; jeżeli w
Specyfkacji usługi nie wskazano inaczej, za okres rozliczeniowy
przyjmuje się okres jednego roku, który jest jednocześnie
minimalnym czasem trwania Umowy rejestracji i obsługi nazw
domen internetowych;
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2.1.6.

Organizacje prowadzące rejestr domen - podmioty pierwotnie
umocowane do administrowania oraz zarządzania domenami oraz
przypisanymi do nich nazwami domen;

2.1.7.
2.1.8.

OWU - Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Administratora;
Panel klienta – moduł na stronie Serwisu, umożliwiający
Użytkownikom zakup i administrowanie wybranymi przez siebie
Usługami;
Partner – serwis https://domeny.pl
Regulamin – niniejszy dokument;
Regulamin szczegółowy – regulamin określający dokładnie zakres
i sposób korzystania przez Użytkownika z konkretnej Usługi;
Rejestracja domeny - usługa świadczona drogą elektroniczną bez
jednoczesnej obecności stron (na odległość), która obejmuje przekaz
danych na indywidualne żądanie Użytkownika, ich przechowywanie i
przetwarzanie oraz realizację usługi rejestracji;
Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach
którego Administrator świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod
adresem https://lvlup.pro;
Specyfkacja usługi - lista parametrów Usługi wybrana przez
Użytkownika z listy dostępnych konfguracji parametrów Usługi
wskazanych przez Administratora w panelu zamówienia Usługi;
Usługa – Usługa rejestracji i obsługi nazw domen internetowych
realizowana przez Administratora poprzez zarządzanie danymi
przekazanymi przez Użytkownika oraz udostępnienie systemów
przetwarzania tych danych, związane z obsługą Rejestracji domeny
oraz jej nazwy, a także czynności związane z utrzymaniem domeny i
jej nazwy w odpowiednim Rejestrze prowadzonym przez Organizacje
ogólnokrajowe i międzynarodowe prowadzące Rejestry nazw domen
(Rejestracja i obsługa domen).

2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.

2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.

2.1.16.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

Użytkownik - osoba, która posiada Konto użytkownika w Serwisie
lub zakupiła jedną z Usług wskazanych w pkt 1.2 OWU;

RODZAJE I ZAKRES USŁUGI
Administrator świadczy Usługę polegającą na rejestracji i obsłudze nazw
domen internetowych realizowanej przez Administratora poprzez
zarządzanie danymi przekazanymi przez Użytkownika oraz udostępnienia
systemów przetwarzania tych danych, związanych z obsługą Rejestracji
domeny oraz jej nazwy, a także czynnościach związanych z utrzymaniem
domeny i jej nazwy w odpowiednim Rejestrze prowadzonym przez
Organizacje ogólnokrajowe i międzynarodowe prowadzące Rejestry nazw
domen.
Użytkownik dokonuje wyboru wybranej przez siebie Specyfkacji usługi w
Panelu klienta przed dokonaniem jej zakupu.
Umowa o świadczenie Usługi Rejestracji i obsługi domeny i jej nazwy jest
umową
abonamentową,
na
podstawie,
której
Użytkownik
za
wynagrodzeniem zleca Administratorowi Rejestrację domeny i wskazanej
przez niego nazwy w odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr oraz
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

powierza Administratorowi obsługę administracyjną zarejestrowanej
domeny wykonywaną względem Organizacji prowadzącej rejestr w
imieniu i na rzecz Użytkownika.
W odniesieniu do rejestracji domen polskich („.pl”), Administrator nie
ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika niezgodne z
warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Naukową i Akademicką
Sieć Komputerową jednostkę badawczo – rozwojową z siedzibą w
Warszawie (NASK). Administrator na wyraźną prośbę Użytkownika
udostępni zarówno przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej wykonania,
regulamin NASK dotyczący utrzymania nazw domen. Tak udostępniony
regulamin
nie
stanowi
części
Umowy
zawieranej
pomiędzy
Administratorem a Użytkownikiem.
W odniesieniu do rejestracji domen globalnych, generycznych,
europejskich i zagranicznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności
za działania Użytkownika niezgodne z warunkami rejestracji domen
wskazanymi przez Organizacje prowadzące rejestry tych domen. Aktualną
listę Rejestrów domen oraz właściwych dla nich Organizacji prowadzących
rejestr domen wraz z ich adresami, zamieszczone są na stronie Partnera.
Administrator, na prośbę Użytkownika, udostępni zarówno przed
zawarciem Umowy oraz w trakcie jej wykonania, regulaminy tych
organizacji dotyczące utrzymania nazwy domeny lub warunki utrzymania
nazw domen internetowych w poszczególnych rejestrach, w treści i
oryginalnej formie udostępnionej przez te Organizacje. Tak udostępnione
regulaminy lub informacje o warunkach utrzymania nazw domen nie
stanowią części Umowy zawieranej pomiędzy Administratorem a
Użytkownikiem.
W celu rejestracji domeny i jej nazwy, Administrator działając na rzecz i w
imieniu Użytkownika, zawiera umowę z Partnerem posiadającym umowę z
odpowiednią Organizacją prowadzącą rejestr na rejestrację i utrzymanie
domeny.
Złożenie Zamówienia na domenę jest równoznaczne z oświadczeniem
Użytkownika, iż z dniem zawarcia Umowy na Rejestrację i obsługę nazwy
domeny udziela umocowania Administratorowi do jego reprezentowania
przed Partnerem oraz z upoważnieniem Administratora i Partnera do
zawarcia umowy o rejestrację domeny i jej nazwy zgodnie z zasadami
rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych określonymi przez
Organizacje prowadzące rejestr, albo stanowi upoważnienie dla
Administratora do wystąpienia do Partnera z żądaniem zawarcia
stosownej umowy z rezydentem w kraju, w którym domena ma zostać
zarejestrowana, a który wykonuje czynności zmierzające do umożliwienia
Użytkownikowi korzystania z domeny w danym kraju, które to czynności
szczegółowo zostały określone w warunkach rejestracji domeny w danym
kraju. Jeżeli nie postanowiono inaczej, udzielone Administratorowi
pełnomocnictwo ma charakter wyłączny (tj. w odniesieniu do oznaczonej
nazwy domeny prawa i obowiązki mogą być realizowane tylko i wyłącznie
przez Administratora i podmiotów działających na jego zlecenie, chyba że
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z postanowień Organizacji prowadzących rejestry nazw domen wynika
obowiązek osobistego działania Użytkownika) oraz zawiera umocowanie
do ustanowienia dalszych pełnomocnictw, a także prawo do przekazania
danych osobowych Użytkowników, jeżeli jest to podyktowane warunkami
określonymi przez daną Organizacją prowadzącą rejestr.
3.8.
Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności dotyczące domeny
zarejestrowanej dla Użytkownika oraz czynności odnoszących się do
Użytkownika, tj.: zmiany Użytkownika domeny lub zmiany jego danych,
usunięcia domeny, zmiany delegacji domeny lub jej Odnowienia, jeżeli
Użytkownik wyrazi wolę zawarcia Umowy na kolejny Okres rozliczeniowy.
3.9.
Administrator, w zakresie świadczenia Usługi Rejestracji i obsługi domen,
zobowiązana jest do zachowania postanowień regulaminów rejestracji i
utrzymania domeny w odpowiednim Rejestrze.
3.10. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o doręczenie
dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści
Zamówienia lub dokumentów koniecznych do rejestracji domeny,
wymaganych przez Partnera lub Organizacje prowadzące rejestry domen
potwierdzających: dane Użytkownika podane w Zamówieniu, umocowanie
osób działających w imieniu Użytkownika oraz prawo Użytkownika do
wskazanej nazwy domeny.
3.11. Składając Zamówienie na wykonanie Usługi rejestracji domeny
Użytkownik oświadcza, iż nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory
na tym tle rozstrzygane są bez udziału Administratora. W razie
poniesienia przez Administratora szkody, spowodowanej używaniem przez
Użytkownika nazwy naruszającej prawa osób trzecich, Użytkowni ponosi
względem Administratora odpowiedzialność na zasadach ogólnych i
wynikających z OWI.
3.12. Administrator może odmówić wykonania Usługi rejestracji domeny i jej
nazwy w przypadku:
3.12.1. prowadzonej aktualnie rejestracji tej samej nazwy domeny przez
osobę trzecią lub jej wcześniejszego zarejestrowania;
3.12.2. podania we wniosku nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych
danych oraz niedoręczenia dokumentów w wyznaczonym przez
Administratora w terminie;
3.12.3. dokonania zmian w pisemnej formie wniosku w stosunku do jego
formy elektronicznej;
3.12.4. doręczenia Administratorowi wniosku w formie pisemnej (jeśli jest on
wymagany) po upływie wyznaczonego terminu;
3.12.5. nie usunięcia błędów we wniosku w terminie wyznaczonym przez
Administratora;
3.12.6. z przyczyn wskazanych przez Organizacje prowadzące rejestr, które
są niezależne od Administratora;
w takim przypadku Administrator zobowiązana jest przekazać
Użytkownikowi, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, informację
wskazująca na przyczynę odmowy rejestracji domeny.
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3.13.

W sytuacji niemożności zarejestrowania domeny wybranej przez
Użytkownika, Administrator może dokonać na wniosek Użytkownika
rejestracji alternatywnej nazwy domeny, uruchomienia innej usługi albo
dokonać zwrotu uiszczonej kwoty.

4.
4.1.

ODNOWIENIE USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN
Usługa rejestracji i utrzymania domeny stanowi usługę, która może być
świadczona w sposób ciągły w następujących po sobie Okresach
rozliczeniowych. Podstawę świadczenia takiej Usługi stanowi nowo
zawierana Umowa na kolejny Okres rozliczeniowy.
4.2.
Domeny są odnawiane przez Organizacje prowadzące rejestr według
harmonogramu zapisanego w systemie tej Organizacji.
4.3.
Administrator w przypadku braku Odnowienia Usługi rejestracji i obsługi
domen lub opóźnienia Użytkownika w zakresie terminu zapłaty
warunkującego Odnowienie Usługi, nie ponosi odpowiedzialności za
wyrejestrowanie domeny lub utratę przez Użytkownika prawa do nazwy
domeny.
4.4.
W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu zapłaty
warunkującego Odnowienie Usługi rejestracji i obsługi domeny, który nie
spowodował całkowitej utraty prawa do nazwy domeny, Administrator
podejmie na wniosek Użytkownika działania zmierzające do przywrócenia
Użytkownikowi pełnego prawa do posługiwania się nazwą domeny; w
takim przypadku Administrator ma prawo obciążyć Użytkownika
dodatkową opłatą za przeprowadzenie właściwych czynności, zgodną z
Cennikiem lub ustaloną na podstawie indywidualnych ustaleń.
4.5.
Przeniesienie świadczenia Usług rejestracji i obsługi domen
4.5.1.
Przeniesienie Usług rejestracji i obsługi domen do i od innego
Rejestratora (transfer) odbywa się według zapisów niniejszego
rozdziału oraz zgodnie Cennikiem.
4.5.2.
Prawo do przeniesienia rejestracji i obsługi domeny i jej nazwy jest
wyłączone, jeżeli Organizacja prowadząca dany Rejestr domen
wyklucza możliwość przeniesienia tego prawa.
4.5.3.
Transfer domeny, której obsługę administracyjną i techniczną
prowadzi Administrator na podstawie zawartej Umowy, jest możliwy
wyłącznie:
4.5.3.1. za pośrednictwem Administratora oraz
4.5.3.2. z wykorzystaniem kodu authinfo, generowanego przez Organizację
prowadzącą właściwy dla tej domeny Rejestr, chyba że dana
Organizacja przy procedurze transferu domeny i jej nazwy nie
wydaje kodu authinfo;
4.5.4.
Jako transfer domeny rozumie się także takie działanie Użytkownika
względem Organizacji prowadzącej rejestr (samodzielne lub za
pośrednictwem innych podmiotów), w wyniku którego Administrator
traci możliwość faktycznego wykonywania na rzecz Użytkownika
zobowiązań wynikających z zawartej Umowy o świadczenie Usługi
rejestracji i obsługi domeny.
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4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.
4.5.8.1.
4.5.8.2.

4.5.8.3.

4.5.8.4.

4.5.8.5.

4.5.8.6.
4.5.9.

4.5.10.

Wszelkie innego rodzaju próby transferu domeny i jej nazwy,
niezgodne z postanowieniami Regulaminu, stanowią naruszenie
warunków zawartej Umowy o Rejestrację i obsługę domeny i jej
nazwy, do której stosuje się m.in. niniejszy Regulamin.
Kod authinfo jest udostępniany Użytkownikowi w Panelu
użytkownika, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania
poprawnie wypełnionego pisemnego wniosku autoryzacyjnego
podpisanego
przez
osoby
upoważnione
do
reprezentacji
Użytkownika wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi
aktualne dane Użytkownika.
Po wydaniu Użytkownikowi kodu authinfo (jeżeli jest wymagany),
Administrator dokonuje odpowiednio odblokowania domeny i/lub
potwierdza czynność transferu domeny po otrzymaniu informacji o
zainicjowaniu transferu domeny i jej nazwy.
W przypadku transferu domeny i jej nazwy do serwisu
Administratora, Użytkownik obowiązany jest:
posiadać pełne prawo do domeny i jej nazwy;
spełniać warunki stawiane przez Organizacje prowadzące rejestr w
zakresie transferu domeny i jej nazwy oraz wykonać wszystkie
czynności wymagane procedurą transferu przewidzianą przez
Organizację prowadzącą dany rejestr domen;
dysponować kodem authinfo (jeżeli jest wymagany) lub udzielić
pełnomocnictwa Partnerowi do wystąpienia o jego wydanie albo
złożenie
stosownego
wniosku
o
przeniesienie
obsługi
administracyjnej i technicznej domeny i jej nazwy do serwisu
Administratora;
przedstawić dodatkową dokumentację, wykonać czynności lub
spełnić dodatkowe wymogi określone przez Organizację prowadzącą
rejestr (o czym Administrator poinformuje Użytkownika);
gdy transfer domeny i jej nazwy uwarunkowany jest zgodnie z
zasadami Organizacji prowadzącej rejestr od ponownej aktywacji
domeny i jej nazwy - wykonać aktywację domeny i jej nazwy w
odpowiednim Rejestrze;
nie naruszać praw osób trzecich w zakresie prawa do domeny i jej
nazwy;
Brak wykonania przez Użytkownika obowiązków określonych
powyżej, nie obciąża Administratora odpowiedzialnością za
niepowodzenie transferu domeny i jej nazwy, w tym utratę prawa do
nazwy domeny.
Transfer obsługi administracyjnej i technicznej nazwy domeny do
serwisu Administratora jest równoznaczny z zawarciem przez
Użytkownika Umowy na Rejestrację i obsługę domeny, na czas
równy okresowi ważności domeny. Do Umowy zawartej w te sposób
stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, OWU, Cennika
oraz Polityki prywatności.
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4.5.11.

4.5.12.

W przypadkach wskazanych w ofercie Administratora, transfer
domeny i jej nazwy może wiązać się z obowiązkiem zapłaty
wynagrodzenia zgodnie z aktualną ofertą (cennikiem) Administratora
lub opłaty na rzecz Organizacji prowadzącej rejestr, o czym
Użytkownik zostanie poinformowany przed wykonaniem transferu
domeny i jej nazwy.
W przypadku, jeżeli Organizacja prowadząca rejestr domen w
procedurze transferu domeny nie wydaje kodu authinfo,
postanowienia
niniejszego
rozdziału
regulujące
zagadnienia
związane z postępowaniem przy posługiwaniu się kodem authinfo,
stosuje się odpowiednio do czynności równoznacznych w skutkach
jakie powstają w następstwie posługiwania się kodem authinfo.

5.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5.1.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
5.1.1.
szkody Użytkownika powstałe w wyniku odmowy wykonania danej
operacji przez Organizacje prowadzące rejestr,
5.1.2.
błędne wskazania wyszukiwarki nazw domen,
5.1.3.
opóźnienie lub niepowodzenie w rejestracji domeny lub jej
Odnowienia z przyczyn leżących po stronie Użytkownika,
5.1.4.
zablokowanie lub usunięcie domeny przez Organizację prowadzącą
rejestr z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
5.1.5.
sposób prezentacji oraz wykorzystania danych umieszczonych w
bazach WHOIS prowadzonych przez Organizacje prowadzące
rejestry,
5.1.6.
braku Odnowienia Usługi rejestracji i utrzymania nazwy domeny
przez Organizację prowadzącą rejestr domen, jeżeli Odnowienie jest
uwarunkowane od czynności, które może podjąć wyłącznie
Użytkownik nazwy domeny,
5.1.7.
utratę lub ograniczenie prawa do domeny i jej nazwy, będące
następstwem niewłaściwego lub niezgodnego z postanowieniami
niniejszego Regulaminu transferu domeny i jej nazwy (lub jego
próby).
6.
6.1.
6.2.

6.3.

CZAS TRWANIA UMOWY
Umowa o Rejestrację i obsługę nazwy domeny jest zawierana na czas
określony wskazany przez Użytkownika w Specyfkacji usługi.
Minimalny czas trwania Umowy o Rejestrację i obsługę nazwy domeny
wynosi jeden rok od chwili jej aktywacji. Nie dotyczy to przypadków
testowej rejestracji nazwy domeny (w tym Domeny DNT) na warunkach
określonych przez właściwe Organizacje prowadzące rejestry, jeżeli ta
Organizacja umożliwia rejestrację na okres testowy.
Użytkownik, o ile umożliwiają to warunki określone przez Organizację
prowadzącą dany rejestry domen może wskazać inny okres
obowiązywania Umowy, stanowiący wielokrotność minimalnego czasu
trwania Umowy.
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6.4.

Umowa, której przedmiotem jest Rejestracja i obsługa domeny, wygasa
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.
7.1.

DANE OSOBOWE
Niniejsze postanowienia stanowią postanowienia szczegółowe do OWU i
Polityki prywatności
Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu nawiązania,
ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub rozwiązania umowy o
świadczenie Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.
Dane przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane w zakresie
wynikającym z treści niniejszego Regulaminu oraz OWU i Polityki
prywatności.
Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora jego
danych osobowych Partnerowi oraz Organizacjom prowadzącym rejestr, a
następnie wykorzystywanie przekazanych danych osobowych przez
Organizacje prowadzące rejestr i Partnera, jeżeli jest to niezbędne do
wykonania umowy o świadczenie Usług. W przypadku osób działających w
imieniu Użytkownika, którego dane osobowe mają być przetwarzane,
zakres udzielonego tym osobom upoważnienia lub umocowania winien
zawierać zgodę tych osób na przekazanie danych osobowych zgodnie z
warunkami niniejszego Regulaminu.
Lista Organizacji prowadzących rejestry, wraz z ich adresami, którym
Administrator przekazuje dane osobowe w związku z umową o
świadczenie Usług Rejestracji i obsługi domeny, znajduje się na stronach
internetowych Partnera; dokonany przez Użytkownika wybór nazwy
domeny o określonym rozszerzeniu, której Rejestr prowadzi właściwa
Organizacja prowadząca rejestr domen, powoduje przekazanie jego
danych, w tym danych osobowych jeżeli takie są wymagane, do tej
Organizacji, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy
Regulamin.
Administrator jest zobowiązany udzielić Użytkownikowi informacji jakim
Organizacjom prowadzącym rejestr zostały przekazane jego dane
osobowe w celu realizacji Usługi;
W przypadku osób, których dane osobowe przekazywane są do
Organizacji prowadzących rejestr, Administrator podejmie starania, aby
dane te nie były ogólnodostępne w bazie WHOIS.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z
USŁUGI
8.1.
W celu dostępu do Usługi, Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z
urządzenia spełniającego następujące wymagania:
8.1.1.
wskazane w pkt 6 OWU;
9.
9.1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z OWU oraz
Polityką prywatności stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu.
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