
 

Regulamin promocji: 

beta.home.pl za darmo 

 
I. Definicje 

 
Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:  
 
home.pl lub Operator – home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4 , 
70-653 Szczecin, zarejestrowana 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 852-21-03-252.   

 
Klient testowy – będąca Przedsiębiorcą osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi testowej, na 
podstawie Umowy o świadczenie Usługi testowej.  
 
Panel Klienta testowego –narzędzie do zarządzania Usługami testowymi i kontaktu z home.pl, dostępne 
po zalogowaniu przez Klienta testowego na stronie internetowej pod adresem https://panel.beta.home.pl/ 
Panel Klienta testowego stanowi element nowego, wprowadzanego i testowanego obecnie przez home.pl 
systemu zarządzania usługami oferowanymi przez home.pl (zwanego dalej; Systemem zarządzania 
usługami).  

 
Materiały – jakiekolwiek treści, które są przechowywane i przesyłane w związku lub podczas korzystania 
z Usług testowej.  

 
Okres testowy - okres, w którym Klient testowy korzysta z Usługi testowej na zasadach wskazanych w 
niniejszym Regulaminie. Okres testowy obejmuje okres wskazany w Specyfikacji Usługi testowej, z tym 
zastrzeżeniem, iż rozpoczyna się od zawarcia pomiędzy Klientem testowym a home.pl Umowy o 
świadczenie Usługi testowej, a kończy się zawsze nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 roku.  
 
Oprogramowanie – oprogramowanie, które zostało dostarczone przez home.pl Klientowi testowemu 
niezależnie od sposobu i formy dostarczenia, w tym jego utrwalenie w pamięci urządzenia końcowego 
Klienta testowego przez pobranie za pośrednictwem Internetu oraz aplikacje dostępne dla Klienta 
testowego zdalnie, za pośrednictwem Internetu.  
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Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 
zawodową. 

 
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej pod adresem 
https://beta.home.pl/regulaminy/ 
 
Rejestracja – to jest dokonanie przez Klienta testowego wszystkich czynności koniecznych do korzystania 
z Panelu Klienta testowego i zawarcia Umowy o świadczenie Usługi testowej.  

 
Regulamin sieci home.pl – regulamin, dostępny na stronie internetowej home.pl, pod adresem 
https://www.home.pl/regulaminy, którego zapisy stosuje się odpowiednio do korzystania z danej Usługi 
testowej wyłącznie w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pkt III 
Regulaminu sieci home.pl  zatytułowanego „Postanowienia dotyczące poszczególnych Usług home.pl”. 
.  
Regulamin Usługi testowej – regulamin opisujący zasady korzystania z Usługi home.pl tego samego typu 
co Usługa testowa, której zasady świadczenia nie zostały uregulowane w pkt III Regulaminu sieci home.pl  
zatytułowanego „Postanowienia dotyczące poszczególnych Usług home.pl”, dostępny na stronie 
internetowej home.pl, pod adresem https://www.home.pl/regulaminy, który stosuje się odpowiednio do 
korzystania z danej Usługi testowej wyłącznie w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.  

 
Specyfikacja Usługi testowej - opis właściwości danej Usługi testowej, w tym Okres testowy, moment 
rozpoczęcia świadczenia Usługi testowej, parametry techniczne, warunki techniczne i sprzętowe, dostępna 
na stronie internetowej pod adresem https://beta.home.pl/ 

 
Strony – home.pl oraz Klient testowy.  
 
Umowa o świadczenie Usługi testowej – umowa na podstawie, której home.pl świadczy Klientowi Usługę 
testową na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zawarta pomiędzy Stronami, której integralną 
część stanowi niniejszy Regulamin.  
 
Urządzenia home.pl – urządzenia teleinformatyczne home.pl przeznaczone do świadczenia Usług 
testowych, a w szczególności do przechowywania i transmisji danych oraz dostępu do Internetu.  

 
Usługa testowa – jedna z usług wskazanych na stronie internetowej pod adresem https://beta.home.pl/ 
świadczona elektronicznie przez home.pl dla Klienta testowego na zasadach opisanych w niniejszym 
Regulaminie, na podstawie Umowy o świadczenie Usługi testowej. Usługa testowa udostępniona jest 
Klientom testowym w ramach nowego, wprowadzanego i testowanego obecnie przez home.pl Systemu 
zarządzania usługami, w celu zbadania funkcjonalności Panelu Klienta testowego i Systemu zarządzania 
usługami, analizy tej funkcjonalności oraz ujawnienia i wyeliminowania ewentualnych wad i 
nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. W związku z tym, Usługa testowa jest usługą o charakterze 
czasowym, testowym, z funkcjonalnością, która może być potencjalnie obarczona wadami i 
nieprawidłowościami, co do której home.pl nie gwarantuje SLA, w tym na poziomie zagwarantowanym dla 
Usługi home.pl tego samego typu co Usługa testowa. W związku z tym Klient testowy korzysta z Usługi 
testowej bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat pieniężnych, ale w zamian Klient 
testowy godzi się na występowanie ewentualnych wad i nieprawidłowości w funkcjonalności Usługi 
testowej oraz wspiera home.pl w badaniu funkcjonalności Panelu Klienta testowego i Systemu zarządzania 
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usługami poprzez zgłaszanie home.pl w trybie elektronicznym na adres e-mail https://panel.beta.home.pl/  
nie mających charakteru reklamacji, sugestii, komentarzy, błędów w celu wyeliminowania przez home.pl 
ewentualnych wad i nieprawidłowości w funkcjonalności Panelu Klienta testowego i Systemu zarządzania 
usługami. 

 
Usługa home.pl – usługa w rozumieniu Regulaminu sieci home.pl nie mająca charakteru Usługi testowej.  

 
Zawieszenie świadczenia Usługi testowej– uniemożliwienie Klientowi dostępu do korzystania z danej 
Usługi testowej.  
 

 
1. Postanowienia ogólne. 
 
1. Klient testowy zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Umowy o 

świadczenie Usługi testowej.  
2. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi testowej poprzedza Rejestracja. Dane wymagane dla 

Rejestracji Klient testowy podaje w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie 
internetowej pod adresem https://beta.home.pl zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu. 
W szczególności Klient testowy jest zobowiązany podać kraj i adres stałego zamieszkania lub 
zwykłego pobytu, a nadto akceptując Regulamin Klient testowy oświadcza, że wskazał te dane w 
sposób zgodny ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy 
podatkowe, że Klient testowy dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, podał w skutek 
zawinionych przez niego działań lub zaniechań niezgodnie ze stanem faktycznym ponosi on wobec 
home.pl odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.  

3. Warunkiem korzystania z Usługi testowej jest: 
a) złożenie oświadczenia, iż Umowa o świadczenie Usługi testowej jest zawierana przez Klienta 

testowego będącego Przedsiębiorcą tj. w związku z prowadzoną przez niego we własnym 
imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową, 

b) zaakceptowanie w trakcie Rejestracji niniejszego Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o 
treści wskazanej w formularzu rejestracyjnym, 

c) zaakceptowanie w trakcie składania zamówienia danej Usługi testowej Regulaminu sieci 
home.pl lub Regulaminu Usługi testowej poprzez złożenie oświadczenia o treści wskazanej w 
formularzu zamówienia danej Usługi testowej,   

d) wyrażenie w trakcie Rejestracji zgody na przetwarzanie danych Klienta testowego w zakresie i 
o treści wskazanej w formularzu rejestracyjnym, 

e) wyrażenie zgody w trakcie Rejestracji na otrzymywanie przez Klienta testowego informacji 
handlowej w zakresie i o treści wskazanej w formularzu rejestracyjnym, 

f) złożenia oświadczenia o treści wskazanej w formularzu rejestracyjnym potwierdzającego to, iż 
Klient testowy posiada świadomość, iż Usługa testowa udostępniona jest mu w ramach 
nowego, wprowadzanego i testowanego obecnie przez home.pl Systemu zarządzania usługami, 
w celu zbadania funkcjonalności Panelu Klienta testowego i Systemu zarządzania usługami, 
analizy tej funkcjonalności oraz ujawnienia i wyeliminowania ewentualnych wad i 
nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. W związku z tym, Usługa testowa jest usługą o 
charakterze czasowym, testowym, z funkcjonalnością, która może być potencjalnie obarczona 
wadami i nieprawidłowościami, co do której home.pl nie gwarantuje SLA, w tym na poziomie 
zagwarantowanym dla Usługi home.pl tego samego typu co Usługa testowa. W związku z tym 
Klient testowy korzysta z Usługi testowej bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu 
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jakichkolwiek opłat pieniężnych, ale w zamian Klient testowy godzi się na występowanie 
ewentualnych wad i nieprawidłowości w funkcjonalności Usługi testowej oraz wspiera home.pl 
w badaniu funkcjonalności Panelu Klienta testowego i Systemu zarządzania usługami poprzez 
zgłaszanie home.pl w trybie elektronicznym na adres e-mail info@home.pl nie mających 
charakteru reklamacji, sugestii, komentarzy, błędów w celu wyeliminowania przez home.pl 
ewentualnych wad i nieprawidłowości funkcjonalności Panelu Klienta testowego i Systemu 
zarządzania usługami. W związku z tym Klient testowy zrzeka się prawa do reklamacji, a 
odpowiedzialność home.pl jest ograniczona w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.  

4. Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o jakichkolwiek zmianach danych 
identyfikujących Strony oraz danych do kontaktu, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia 
zmiany, przy czym Klient testowy zobowiązany jest poinformować home.pl o dokonanych zmianach 
poprzez samodzielną zmianę danych w ramach Panelu Klienta testowego. W przypadku, gdy Klient 
testowy nie dokona zmiany danych identyfikujących Klienta testowego oraz danych do kontaktu w 
sposób opisany w zdaniu poprzednim, home.pl jest uprawniona do dokonania tych zmian jeśli 
poweźmie informacje o ich zmianie na podstawie zgłoszenia Klienta testowego (zgłoszenie zmiany 
danych, wystawienie noty korygującej) lub na podstawie publicznych rejestrów, w tym np. CEiDG 
lub KRS lub GUS.  

5. Przed złożeniem zamówienia danej Usługi testowej home.pl udostępnia Klientowi testowemu na 
stronie internetowej pod adresem https://beta.home.pl/regulaminy/ niniejszy Regulamin, Regulamin 
sieci home.pl, Regulamin Usługi testowej, Specyfikację Usługi testowej oraz wszystkie wzorce 
umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta testowego Usługi testowej oraz 
podsumowanie warunków zamówienia wybranej Usługi testowej, obejmujące wskazanie nazwy 
wybranej Usługi testowej i jej Okres testowy. 

6. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi testowej dochodzi w momencie potwierdzenia przez 
home.pl przyjęcia zamówienia na Usługę testową poprzez przesłanie do Klienta testowego pocztą 
elektroniczną komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia na wybrana przez niego Usługę 
testową, obejmujące wskazanie nazwy wybranej Usługi testowej i jej Okres testowy. 

7. W przypadku umów zawieranych z Klientem testowym do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi 
testowej dochodzi w momencie złożenia oświadczenia przez Klienta testowego o zawarciu Umowy o 
świadczenie Usługi testowej na warunkach przedstawionych przez home.pl w trakcie rozmowy 
telefonicznej.  

8. home.pl jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy o świadczenie Usługi testowej w przypadku 
gdy:  

(a) Klient testowy poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe lub 
niepełne dane i nie uzupełni lub nie poprawi tych danych mimo wezwania home.pl, 

(b) home.pl uprzednio rozwiązał Umowę o świadczenie Usługi testowej z Klientem testowym 
na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient testowy,  

(c) uprzednio Klient testowy osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za 
pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi home.pl lub Usługi testowej w celach 
niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób 
uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Urządzeń home.pl, Usług home.pl lub 
Usług testowych lub usług lub produktów stron trzecich, 

(d) zachodzi uzasadniona obawa, iż Usługi testowe będą wykorzystywane niezgodnie z ich 
przeznaczeniem lub w sposób naruszający zakazy i obowiązki opisane w pkt od 17 do 22 
poniżej lub w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich 
albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Urządzeń home.pl, Usług 
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home.pl lub Usług testowych lub usług lub produktów stron trzecich na przykład poprzez 
przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (SPAM) lub phishing. 

9. Klient testowy, dla korzystania z Usługi testowej, posługuje się hasłem i loginem ustalonym 
podczas Rejestracji. Klient testowy jest zobowiązany zapewnić poufność uzyskanego w toku 
Rejestracji hasła, nie udostępniać hasła osobom trzecim, a także niezwłocznie poinformować 
home.pl o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią. Klient testowy 
ponosi odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i hasła lub Panelu 
Klienta testowego osobom trzecim.  

10. Klient testowy może w dowolnej formie upoważnić osoby wskazane przez home.pl do dostępu do 
Panelu Klienta testowego, w oparciu o hasło i login udostępnione przez Klienta testowego, gdy 
okaże się to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi testowej.  

11. Świadczenie Usługi testowej rozpoczyna się nie później niż po upływie 14 dni od zawarcia Umowy 
o świadczenie Usługi testowej, chyba że Regulamin lub Specyfikacja Usługi testowej lub wzorzec 
umowny dotyczący danej Usługi testowej, który został Klientowi testowemu udostępniony przed 
zawarciem Umowy o świadczenie Usługi testowej, stanowi inaczej.  

12. Klient testowy ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi testowej, 
będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, w tym niepoprawnego 
wykorzystania funkcjonalności danej Usługi testowej lub integracji z zewnętrznym, wybranym 
przez Klienta testowego oprogramowaniem. Usunięcie wynikłych w rezultacie wskazanych 
okoliczności usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej Usługi testowej obciąża Klienta 
testowego.  

13. W związku z tym, iż Usługa testowa udostępniona jest Klientom testowym w ramach nowego, 
wprowadzanego i testowanego obecnie przez home.pl Systemu zarządzania usługami, w celu 
zbadania funkcjonalności Panelu Klienta testowego i Systemu zarządzania usługami, home.pl 
zastrzega sobie prawo do polepszenia parametrów świadczonej Usługi testowej oraz/lub do 
dokonania aktualizacji Usług testowej lub Oprogramowania do nowszej wersji udostępnionej przez 
home.pl, dostawcę Usługi testowej lub producenta Oprogramowania. home.pl informuje Klienta 
testowego o dokonaniu aktualizacji oraz/lub polepszeniu parametrów Usługi testowej. 
 

2. Usługi i produkty stron trzecich. 
 
14. home.pl może udostępniać Klientowi testowemu warunki do korzystania z usług lub produktów, 

włączając oprogramowanie, dostarczanych przez strony trzecie. Klient testowy korzysta z usług lub 
produktów stron trzecich zgodnie z zasadami określonymi przez strony trzecie, a w tym na 
warunkach licencji udzielanej przez stronę trzecią.  

15. Warunki uruchomienia i korzystania z usługi lub produktu strony trzeciej są określone na stronie 
internetowej strony trzeciej, do której odsyła strona internetowa home.pl.  
 
 

3. Odpowiedzialność. 
 

16. W związku z tym, iż: 
a) Usługa testowa udostępniona jest Klientom testowym w ramach nowego, wprowadzanego i 

testowanego obecnie przez home.pl Systemu zarządzania usługami, w celu zbadania 
funkcjonalności Panelu Klienta testowego i Systemu zarządzania usługami, analizy tej 
funkcjonalności oraz ujawnienia i wyeliminowania ewentualnych wad i nieprawidłowości w 
ich funkcjonowaniu,  
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b) Usługa testowa jest usługą o charakterze czasowym, testowym, z funkcjonalnością, która może 
być potencjalnie obarczona wadami i nieprawidłowościami, co do której home.pl nie 
gwarantuje SLA, w tym na poziomie zagwarantowanym dla Usługi home.pl tego samego typu 
co Usługa testowa, 

z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa home.pl nie ponosi 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi testowej, w tym wady i 
nieprawidłowości w funkcjonalności Panelu Klienta testowego i Systemu zarządzania usługami 
oraz wady i nieprawidłowości w funkcjonalności Usługi testowej, w szczególności brak gwarancji 
SLA, w tym na poziomie zagwarantowanym dla Usługi home.pl tego samego typu co Usługa 
testowa. 

 
 
 
 
4. Ograniczenia. 
 
17. Klient testowy zapewnia, że korzystanie przez niego z Usługi testowej, usług lub produktów stron 

trzecich, a także treść Materiałów nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym 
praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku 
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec home.pl w związku z powyższymi 
naruszeniami, Klient testowy jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez home.pl 
szkodę lub niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesu 
home.pl. 

18. Klient testowy zobowiązuje się, że w ramach korzystania z Usług testowych, usług lub produktów 
stron trzecich nie będzie sprowadzał, przechowywał i udostępniał, a także przesyłał informacji oraz 
danych, jak również zamieszczał do nich odniesień, które mogą naruszać przepisy prawa, dobra lub 
prawa osób trzecich, a także treści, które mogą być szkodliwe dla małoletnich, treści oraz 
odniesienia do treści promujących, zachęcających do przemocy seksualnej, tortur, nienawiści, w 
tym rasowej, etnicznej, narodowej oraz treści powszechnie uznane za szkodliwe ze względu na 
zasady współżycia społecznego, treści zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka, treści 
naruszających prywatność, treści naruszających bezpieczeństwo publiczne, treści ingerujących w 
postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej, treści promujących 
nielegalne produkty lub naruszających zakaz handlu produktami, treści wskazujących metody 
spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Usług home.pl, Usług testowych 
lub Urządzeń home.pl, funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych 
osób trzecich.  

19. W przypadku naruszeń, o których mowa w punktach 17 lub 18, w razie otrzymania urzędowego 
zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów lub 
związanej z nimi działalności, home.pl jest uprawnione do natychmiastowego usunięcia naruszenia 
lub Materiałów oraz uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim lub Zawieszenia 
świadczenia Usługi testowej. W sytuacji gdy informacja o naruszeniu nie pochodzi z urzędowego 
zawiadomienia home.pl niezwłocznie zawiadamia Klienta testowego o zamiarze uniemożliwienia 
dostępu do Materiałów lub Zawieszeniu świadczenia Usługi testowej. 

20. Klient testowy zapewnia, że Materiały oraz jakiekolwiek inne treści przesyłane przez niego za 
pośrednictwem Urządzeń home.pl nie będą zawierały szkodliwego oprogramowania, które może 
spowodować wystąpienie zakłócenia lub zagrożenia zakłóceniem w funkcjonowaniu usług 
testowych, Usług home.pl, Urządzeń home.pl, usług lub produktów stron trzecich.  
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21. Klient testowy zapewnia, że nie będzie używał Usługi testowej, Urządzeń home.pl, usług lub 
produktów stron trzecich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, który może spowodować brak 
lub utrudnienie korzystania z Urządzeń home.pl, Usług testowych, Usług home.pl, usług lub 
produktów stron trzecich dla Klienta testowego lub osób trzecich. W przypadku wystąpienia 
zagrożenia dla Urządzeń home.pl, Usług home.pl, Usług testowych, usług lub produktów stron 
trzecich z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym, home.pl, po uprzednim wezwaniu 
Klienta do zaniechania naruszeń, może Zawiesić świadczenie Usługi home.pl. W sytuacji gdy 
konieczna jest natychmiastowa interwencja ze strony home.pl i nie jest możliwe uprzednie 
wezwanie Klienta testowy do zaniechania naruszeń, na przykład w sytuacji wykrycia przez 
home.pl rozpoczęcia masowej wysyłki SPAM przez Klienta testowego, home.pl jest uprawnione 
do natychmiastowego Zawieszenia świadczenia Usługi testowej o czym niezwłocznie informuje 
Klienta testowego.  

22. Klient testowy nie może korzystać z nazwy home.pl, jak również pozostałych nazw i oznaczeń 
indywidualizujących home.pl lub Usługi testowej, bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody 
home.pl.  
 

5. Obowiązywanie Umowy o świadczenie Usługi testowej. 
 
23. Umowa o świadczenie Usługi testowej jest zawierana na Okres testowy.  
24. home.pl jest uprawniony do wypowiedzenia danej Umowy o świadczenie Usługi testowej lub 

wszystkich zawartych z Klientem testowym Umów o świadczenie Usługi testowej ze skutkiem 
natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Klienta testowego do zaniechana naruszeń w sytuacji, 
gdy: 
(a) Klient testowy poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe dane, 

o czym home.pl powzięło wiadomość po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi testowej, 
(b) Usługi testowe są wykorzystywane lub zachodzi uzasadniona obawa, iż będą 

wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób naruszający zakazy i 
obowiązki opisane w pkt od 17 do 22 powyżej, lub w celach niezgodnych z prawem lub 
naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub 
zakłócających korzystanie z Usług home.pl lub Usług testowych przez osoby trzecie, na 
przykład poprzez przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (SPAM) lub phishing. 

25. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o świadczenie Usługi testowej, Klient testowy 
zostanie pozbawiony dostępu do Materiałów oraz poczty elektronicznej obsługiwanej w ramach 
danej Usługi testowej, które są usuwane. W związku z tym Klient testowy jest zobowiązany do 
samodzielnego wykonania kopii zapasowych tych Materiałów lub poczty elektronicznej w celu 
zapobieżenia ich utracie lub uszkodzeniu.  

26. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia wszystkich zawartych z Klientem testowym Umów o 
świadczenie Usługi testowej z dniem ich rozwiązania lub wygaśnięcia Klient testowy zostanie 
pozbawiony dostępu do Panelu Klienta testowego, do Materiałów oraz poczty elektronicznej, które 
są usuwane. W związku z tym Klient testowy jest zobowiązany do samodzielnego wykonania kopii 
zapasowych tych Materiałów lub poczty elektronicznej w celu zapobieżenia ich utracie lub 
uszkodzeniu.  

27. W przypadku zawieszenia świadczenia Usługi testowej Klient testowy zostanie pozbawiony 
dostępu do Materiałów oraz poczty elektronicznej obsługiwanej w ramach danej Usługi testowej. 
W związku z tym Klient testowy jest zobowiązany do samodzielnego wykonania kopii zapasowych 
tych Materiałów lub poczty elektronicznej w celu zapobieżenia ich utracie lub uszkodzeniu.  
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6. Prywatność oraz ochrona danych osobowych. 
 
28. Administratorem danych osobowych Klienta testowego jest home.pl.  
29. home.pl na podstawie zgody Klienta testowego przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym 

do prawidłowego wykonania Usługi testowej oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie 
innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania 
Usługi testowej, w tym stronie trzeciej, z której usługi lub produktu korzysta Klient testowy za 
pośrednictwem home.pl, jak również w celach statystycznych oraz w celu badania poziomu 
satysfakcji Klienta testowego z Usługi testowej.  

30. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych 
osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną.  

31. home.pl oraz podmioty, o których mowa w punkcie 29, przed rozpoczęciem przetwarzania danych 
osobowych podejmą środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, w sposób, o którym mowa 
w przepisach polskiego prawa o ochronie danych osobowych.  
 

 
7. Pozostałe postanowienia. 
 
32. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi testowemu pocztą elektroniczną 

na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta testowego jako adres do kontaktu. 
33. Zmiany Regulaminu zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej pod adresem 

https://beta.home.pl/regulaminy/ 
34. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka 

komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient testowy mógł zapoznać się z ich treścią, 
zgodnie z punktem 32 powyżej.  

35. Strony przyjmują, że Klient testowy zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział 
Umowy o świadczenie Usługi testowej do końca upływu okresu wskazanego w punkcie 34 
powyżej.  

36. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową o świadczenie Usługi testowej stosuje 
się według kolejności wskazanej poniżej: 
a) Regulamin Usługi testowej, 
b) Regulamin sieci home.pl, 
c) Powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.    

	


