Regulamin Usług SiteLock
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin ( zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady świadczenia usługi SiteLock
( zwanych dalej : Usługą SiteLock) przez home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie pod
adresem ul. Zbożowa 4 , 70-653 Szczecin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000431335, REGON
811158242, NIP 852210325, (zwaną dalej: home.pl).
2. home.pl świadczy Usługę SiteLock, na mocy umowy o współpracy z firmą SiteLock, LLC,
zarejestrowana w stanie Arizona z siedzibą w miejscowości 8800 E. Chaparral Road, STE 300
Scottsdale, AZ 85250 (zwaną dalej: Partnerem).
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie home.pl oraz na stronie internetowej
https://home.pl/regulaminy.
§2 Zasady korzystania z Usługi SiteLock
1. Usługa SiteLock to usługa świadczone elektronicznie przez home.pl we współpracy z
Partnerem, polegająca na udostępnieniu narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem stron
internetowych, umożliwiających ich aktywną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem
(malware), nieupoważnionym dostępem i innymi zagrożeniami spowodowanymi działaniami
hakerów.
2. Specyfikacja Usługi SiteLock oraz Cennik, dostępne są na stronie internetowej home.pl
https://home.pl/sitelock.
3. Wybór pakietu Usługi SiteLock spośród opisanych w Specyfikacji Usługi SiteLock, następuje na
etapie

składania

zamówienia

przez

Klienta

na

stronie

https://home.pl/sitelock.
4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi SiteLock jest:
a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz

internetowej

home.pl

b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie
internetowej https://home.pl/regulaminy, oraz
c) zaakceptowanie postanowień Regulaminu Partnera, dostępnego na stronie Partnera
https://www.sitelock.com/terms.php oraz
d) zalogowanie się na stronie Partnera sitelock.com przy użyciu hasła i loginu otrzymanego
od home.pl na adres email podany w Panelu Klienta, a także podanie danych wymaganych
przez Partnera zgodnie z zakresem formularza, dostępnego na stronie Partnera
sitelock.com.
§3 Dostęp do Usługi SiteLock
Po otrzymaniu przez home.pl zapłaty za Usługę SiteLock, Klient otrzyma od home.pl za
pośrednictwem wiadomości email na adres email podany w Panelu Klienta informacje niezbędne do
zalogowania się na stronie internetowej Partnera sitelock.com w celu korzystania z Usługi SiteLock.
§ 5 Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi SiteLock
1. Umowa o świadczenie Usługi SiteLock zawierana jest na czas oznaczony obejmujący Okres
abonamentowy, wybrany na etapie składania zamówienia przez Klienta na stronie
internetowej home.pl https://home.pl.
2. Umowa o świadczenie Usługi SiteLock może być rozwiązana przez Klienta przed upływem
okresu wskazanego w pkt 1 powyżej, jedynie z przyczyn zależnych wyłącznie od home.pl tj. w
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi SiteLock. Do rozwiązania
umowy o świadczenie Usługi SiteLock nie znajdują zastosowania zapisy Regulaminu sieci
home.pl przewidujące możliwość rozwiązania przez Klienta umowy zawartej z home.pl w
trybie wypowiedzenia, z wyjątkiem zapisu przewidującego możliwość wypowiedzenia umowy
zawartej z home.pl w przypadku zmiany niniejszego Regulaminu lub Regulaminu sieci
home.pl.
§ 6 Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje:

a)

Regulamin sieci home.pl, dostępny na stronie https://home.pl/regulaminy,

b) Regulamin Partnera, dostępny na stronie Partnera sitelock.com.

