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Regulamin świadczenia usługi udostępniania Kodów rejestracyjnych do 
Usług Rzetelnej Grupy 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje szczegółowe zasady udostępniania 
drogą elektroniczną 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 KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 
8522103252, z kapitałem zakładowym w kwocie 1.294.000,00 złotych w całości opłaconym 
(zwaną dalej: home.pl) kodów rejestracyjnych, w postaci linku rejestracyjnego przesyłanego 
Klientowi przez home.pl w formie wiadomości elektronicznej, umożliwiającego Klientowi 
założenie konta na stronie internetowej pod adresem https://www.rzetelnyregulamin.pl/ i 
aktywowanie Usługi Rzetelnej Grupy w celu korzystania z Usługi Rzetelnej Grupy 
(zarejestrowania Usługi Rzetelnej Grupy na pierwszy okres abonamentowy lub odnowienia 
Usługi Rzetelnej Grupy na kolejny okres abonamentowy) (zwane dalej: Kodami 
rejestracyjnymi).  

2. home.pl udostępnia drogą elektroniczną Kody rejestracyjne na mocy umowy o współpracy z 
Rzetelna Grupa Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy al. 
Jana Pawła II 61/212, 01-031 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284065 posiadającą NIP 5242611951, REGON  
141022624 (zwanej dalej: Partnerem), która świadczy Usługi Rzetelnej Grupy. 

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

4. Zawarte w Regulaminie terminy, które zostały zapisane z dużej litery, mają znaczenie nadane 
im w Regulaminie sieci home.pl, dostępnym na stronie internetowej pod adresem https:// 
home.pl/regulaminy (zwanym dalej: Regulamin sieci home.pl), o ile definicje tych terminów 
nie zostały zawarte bezpośrednio w Regulaminie. 

 

§2 Zasady korzystania z Kodów rejestracyjnych 

1. Opis i Cennik Kodów rejestracyjnych, dostępny jest na stronie internetowej pod adresem  
https://home.pl/regulamin-sklepu-internetowego. 

2. Wybór rodzaju Kodu rejestracyjnego następuje na etapie składania zamówienia przez Klienta. 
3. home.pl jedynie udostępnia drogą elektroniczną Kody rejestracyjne. home.pl nie jest stroną 

umowy o świadczenie Usług Rzetelnej Grupy, która zostaje zawarta pomiędzy Klientem a 
Partnerem. Z uwagi na to, iż home.pl jedynie udostępnia drogą elektroniczną Kody 
rejestracyjne, a sama Usługa Rzetelnej Grupy świadczona jest przez Partnera, to wyłącznie 
Partner ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie Usługi 
Rzetelnej Grupy, w tym zgodność rezultatów Usługi Rzetelnej Grupy 
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(przekazane/opracowane/sporządzone w wyniku wykonania Usługi Rzetelnej Grupy 
konsultacje, opinie, zalecenia, dokumenty, regulaminy, interpretacje, polityki bezpieczeństwa i 
instrukcje zarządzania system informatycznym, procedury przetwarzania i ochrony danych 
osobowych itp.) z obowiązującymi przepisami prawa, jak również to wyłącznie Partner 
rozpatruje wszelkie reklamacje Klientów z tym związane. Szczegółowe zasady 
odpowiedzialności Partnera wobec Klienta oraz tryb rozpatrywania reklamacji zawierają 
regulaminy, o których mowa w pkt 4 litera d) poniżej.  

4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Kodów rejestracyjnych jest: 
a) uiszczenie w całości opłat z tytułu Kodów rejestracyjnych, oraz 
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz 
c) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, w wersji obowiązującej w chwili 

składania zamówienia przez Klienta, oraz 
d) zaakceptowanie zasad przetwarzania danych osobowych przez home.pl, opisanych w 

Polityce prywatności home.pl, zamieszczonej na stronie internetowej home.pl, w zakładce 
https://regulaminy.home.pl/polityka-prywatnosci-home-pl.pdf ,   

e) zaakceptowanie postanowień regulaminów wydanych przez Partnera podczas założenia 
przez Klienta z wykorzystaniem Kodu rejestracyjnego konta na stronie internetowej 
Partnera pod adresem https://www.rzetelnyregulamin.pl/ i aktywowania Usługi Rzetelnej 
Grupy w celu korzystania z Usługi Rzetelnej Grupy (zarejestrowania Usługi Rzetelnej 
Grupy na pierwszy okres abonamentowy lub odnowienia Usługi Rzetelnej Grupy na kolejny 
okres abonamentowy), oraz 

f) spełnienie innych warunków określonych w regulaminach i zasadach wskazanych w lit. b)-
d) powyżej. 

5. Po uiszczeniu w całości należności z tytułu Kodu rejestracyjnego Klient otrzyma w formie 
wiadomości elektronicznej Kod rejestracyjny i informacje o sposobie jego wykorzystania. 

6. Klient może skorzystać z Kodu rejestracyjnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania Kodu 
rejestracyjnego (dzień wprowadzenia przez home.pl wiadomości elektronicznej zawierającej 
Kod rejestracyjny do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Klient mógł zapoznać 
się z jej treścią). Po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym home.pl nie ponosi 
odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Kodu rejestracyjnego i z uwagi na 
zrealizowanie przez home.pl usługi udostępnienia Kodu rejestracyjnego nie jest zobowiązany 
do zwrotu uiszczonych przez Klienta opłat z tytułu Kodów rejestracyjnych.  

 

§ 3 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin 
sieci home.pl, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy oraz 
zasady i regulaminy, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. d) powyżej. 

2. home.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, jak również zastąpienia Regulaminu 
nowym. Zmiana Regulaminu lub nowy Regulamin są wprowadzane przy zastosowaniu 
postanowień Regulaminu sieci home.pl dotyczących zmian/ wprowadzania nowego 
Regulaminu sieci home.pl.  

 
 

 


