
Obowiązuje od dnia 01.02.2023 

 

 

Regulamin Akcji „Wizytówka” 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) reguluje zasady akcji „Wizytówka” (dalej jako: 
„Akcja”) organizowanej 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 (dalej jako: „home.pl”).  

2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej home.pl pod adresem: 
https://home.pl/regulaminy. 

§ 2. Szczegóły Akcji 

1. Akcja skierowana jest do 100 (stu) Klientów home.pl, którzy jako pierwsi łącznie spełnią 
następujące warunki: 

a. posiadają w home.pl jednocześnie następujące aktywne usługi: domena, hosting, SSL 
– zarejestrowane nie później niż 1 sierpnia 2022 r., 

b. w ramach usług wymienionych w lit. a nie posiadają strony internetowej, 
c. w okresie od dnia 01.02.2023 do dnia 31.03.2023 prawidłowo wypełnią ankietę 

potwierdzającą wolę udziału w Akcji, podając dane zgodne z rzeczywistością, 
d. na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie, o której mowa w lit. c, zostaną 

wybrani przez home.pl do udziału w Akcji, 
e. poprzez zaznaczenie checkboxa w ramach ankiety, o której mowa w lit. c, wyrazili 

zgodę na kontakt ze strony home.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz 
telefonu w celu zebrania opinii o Akcji. 

2. Dla Każdego ze 100 Klientów, o których mowa w ust. 1, specjaliści home.pl przygotują 
wizytówkę online założoną na usługach, o których mowa w ust. 1 lit. a (dalej jako: 
„Wizytówka”). Wizytówka zostanie przygotowana w oparciu o szablon będący własnością 
home.pl, na podstawie danych podanych przez Klienta w ankiecie, o której mowa w ust. 1 lit. c. 

3. Wizytówka zostanie opublikowana w terminie 7 dni od momentu akceptacji propozycji strony 
przez uczestnika. 

4. Wizytówka jest ściśle powiązana z usługami, o których mowa w ust. 1 lit. a i nie może zostać 
skopiowana ani przeniesiona na inne usługi. 

5. Nie jest możliwa edycja elementów graficznych Wizytówki. Klient ma możliwość samodzielnej 
modyfikacji danych Klienta opublikowanych na Wizytówce oraz samodzielnego jej usunięcia. 
Przywrócenie Wizytówki po jej usunięciu nie jest możliwe. 

§ 3. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu sieci 
home.pl dostępne na stronie: https://home.pl/regulaminy oraz zapisy Polityki prywatności 
dostępne na stronie https://home.pl/rodo/.  


