
  

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Dostawcę usług rejestracji 

i utrzymania domen internetowych. 

2. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym 

regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnym regulaminie świadczenia usług. 

3. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, 

składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora. 

4. Dane Abonenta mogą być udostępnione w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie 

informacji o właścicielach domen (WHOIS). 

5. Usługa rejestracji i utrzymania domeny internetowej to usługa polegająca na wykonaniu 

czynności, w ramach których Dostawca składa do podmiotu umocowanego do prowadzenia 

rejestru, administrowania i zarządzania domenami (Rejestrator) lub podmiotu pośredniczącego 

wniosek o rejestrację, przedłużenie oraz utrzymanie domeny internetowej.   

6. Klient jest wyłącznym właścicielem rejestrowanej domeny, który jest wpisywany do bazy 

WHOIS, chyba, że odpowiednie przepisy właściwe dla danego Rejestratora stanowią inaczej. 

Do bazy danych prowadzonej przez Rejestratora przekazywane są pełne dane osobowe i 

adresowe Klienta. 

7. W momencie złożenia zamówienia klient udziela pełnomocnictwa dla Dostawcy do 

reprezentowania Klienta przed Rejestratorem lub podmiotem pośredniczącym do czynności 

zmierzających do rejestracji, przedłużenia, transferu oraz utrzymania domeny. 

Dostawca może odmówić rejestracji domeny w przypadku, gdy: 

o domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana, 

o w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie 

rejestracyjne, 

o Klient poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez 

Rejestratora lub podmiot pośredniczący 

8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usług związane z 

problemami technicznymi leżącymi po stronie Rejestratora a także podmiotów 

współpracujących. 

9. Dostawca udostępnia Klientowi możliwość samodzielnego zarządzania usługami po 

zrealizowaniu zamówienia Klienta. Zakres dostępnej funkcjonalności zależy od oferty 

Dostawcy oraz od możliwości technicznych.  

10. Klient ma możliwość do przedłużenia okresu ważności domeny w dowolnym czasie przed 

ostatnim możliwym dniem przedłużenia ważności domeny poprzez dokonanie odpowiedniej 

opłaty na rzecz Dostawcy. Ostatni możliwy dzień przedłużenia ważności domeny może być 

różny i jest zależny od polityki danego rejestru domen.  

11. W przypadku terminowego opłacenia usługi, Dostawca przedłuża okres ważności domeny o 

kolejny opłacony okres lub zapewnia ciągłość działania domeny w opłaconym okresie przez 

regularne przedłużanie ważności domeny. 

12. Brak opłaty tytułem rejestracji domeny na kolejny okres w terminie do ostatniego możliwego 

dnia przedłużenia domeny oznaczać będzie rozwiązanie umowy następnego dnia. 

13. Umowa pomiędzy Klientem a Dostawcą ulega rozwiązaniu w momencie przeniesienia obsługi 

domen do innego usługodawcy (transferu domeny). 

14. W przypadku rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania 

nazw domen internetowych Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) 

zamieszczone na głównej witrynie internetowej NASK, przeznaczonej do rejestracji nazw 



  

domen internetowych https://www.dns.pl, w tym regulamin nazw domeny .pl dostępny w 

witrynie internetowej NASK. 

15. W sprawach dotyczących domen .eu zastosowanie mają postanowienia wyznaczone przez 

Komisję Europejską (EURid) dostępne pod adresem www.eurid.eu regulujące m.in. zasady 

rejestracji domen .eu. 

16. W przypadku rejestracji domen globalnych zastosowanie mają postanowienia instytucji 

odpowiedzialnej za nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie - ICANN 

Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy dostępne pod adresem 

https://www.icann.org/udrp/udrp.htm, regulujące m.in. zasady rejestracji wyżej wymienionych 

domen 

17. Klient przed zawarciem umowy powinien zapoznać się z regulaminem obowiązującym u 

danego Rejestratora. Regulaminy rejestratorów z poszczególnych krajów stanowią załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

18. Szczegółowe warunki dotyczące transferów domen są opisane w załączniku nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

19. Jeżeli warunkiem dokonania transferu jest dokonanie opłaty przez Klienta na rzecz Dostawcy, 

ma ona charakter kaucji zwrotnej, która w przypadku powodzenia operacji jest zaliczona na 

poczet opłaty z tytułu utrzymania danej domeny, zaś w przypadku niepowodzenia operacji 

transferu kaucja jest zwracana w całości na konto bankowe Klienta lub pozostaje do 

wykorzystania na inne usługi Dostawcy. 

20. Dostawca, zgodnie z warunkami danego rejestru, wydaje kody authinfo dla domen oraz znosi 

blokady transferowe po dostarczeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego podania 

autoryzacyjnego. 

21. Dostawca zastrzega prawo do odmowy wyrażenia zgody na transfer domeny do innego 

usługodawcy w przypadku, gdy Klient zalega z opłatami na rzecz Dostawcy lub istotnie 

narusza warunki niniejszego regulaminu. 

 

https://eurid.eu/pl/

