
 

 

Regulamin Usług Dropbox Business 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady świadczenia usług Dropbox 

Business (zwanych dalej: Usługami Dropbox Business) przez home.pl Spółką Akcyjną z siedzibą w 

Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000431335, NIP: 8522103252, 

REGON: 811158242, o kapitale zakładowym w wysokości 1 233 400,00 złotych w całości opłaconym 

(zwaną dalej: home.pl). 

2. home.pl świadczy Usługi Dropbox Business w ramach współpracy z firmą  Dropbox International 

Unlimited Company z siedzibą w One Park Place, Floor 5, 

Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland (zwaną dalej: Producentem). 

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

https://home.pl/regulaminy. 

4. Terminy, które nie zostały uregulowane wprost w Regulaminie mają znaczenie nadane im w 

Regulaminie sieci home.pl, dostępnym na stronie internetowej home.pl pod adresem: 

https://home.pl/regulaminy (zwanym również dalej Regulaminem Sieci home.pl), a w razie braku 

definicji w tym regulaminie - znaczenie potoczne najbardziej odpowiadające kontekstowi, w jakim 

zostały użyte. 

 

§2 Zasady korzystania z Usług Dropbox Business 

1. Usługi Dropbox Business to usługi świadczone elektronicznie przez home.pl we współpracy z 

Producentem, wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu, dostępnym na stronie internetowej 

home.pl pod adresem: https://home.pl/regulaminy, zgodnie ze Specyfikacją i Cennikiem tych usług 

dostępnymi na stronie internetowej home.pl pod adresem https://home.pl/Dropbox Specyfikacje 

Usług Dropbox Business znajdują się również na stronie internetowej Producenta pod adresem: 

https://www.dropbox.com/business/plans-comparison 

2. Zakres świadczenia Usług Dropbox Business przez home.pl obejmuje udostępnienie Klientowi 

możliwości korzystania z Usług Dropbox Business dostarczanych przez Producenta, w rozumieniu 

pkt 15 regulaminu Sieci home.pl, w szczególności poprzez zapewnienie Klientowi możliwości 

logowania do Usług z poziomu Panelu Klienta, jak również możliwości zarządzania użytkownikami 

Usług, w tym poprzez przydzielanie im dostępu do Usług oraz do panelu administracyjnego 

Producenta, o którym mowa w ust. 6 lit. b) poniżej. 
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3. W zakresie wykraczającym poza świadczenia wskazane w ust. 2, Usługi Dropbox Business, w tym 

szczególności - czynności wsparcia technicznego, wykonuje Producent.  

4. W toku procedury zakupu Usług Dropbox Business, Klient (1) dokonuje wyboru  konkretnego rodzaju 

usługi spośród rodzajów usług wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz (2) określa 

parametry  usługi (w tym: czas trwania Okresu Abonamentowego) spośród dostępnych opcji. 

5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usług Dropbox Business jest: 

a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz 

b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie internetowej 

home.pl pod adresem: https://home.pl/regulaminy, oraz  

c) zaakceptowanie przy pierwszym logowaniu do panelu administracyjnego Producenta, o którym 

mowa w ust. 6 lit. b) poniżej), postanowień umowy z Producentem w sprawie korzystania z Usług 

Dropbox Business, dostępnej na stronie internetowej Producenta pod adresem: 

https://www.dropbox.com/terms#business_agreement.  

d)  udzielenie dalszych zgód niezbędnych dla należytego świadczenia przez home.pl lub Producenta 

Usług Dropbox Business. 

6. Klient w ramach korzystania z Usług Dropbox Business ma dostęp do dwóch paneli 

administracyjnych:  

a) Panelu Klienta na stronie internetowej home.pl pod adresem: https://cp.home.pl (tu udostępnione 

są miedzy innymi: dane Klienta, faktury z tytułu Usługi Dropbox Business, data końcowa Okresu 

Abonamentowego), oraz 

b) panelu administracyjnego na stronie internetowej Producenta pod adresem: 

https://www.dropbox.com służącego do zarządzania Usługami Dropbox Business.  

 

§3 Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Dropbox Business. 

1. Umowa o świadczenie Usług Dropbox Business zawierana jest na czas oznaczony, obejmujący Okres 

Trwania Umowy, wskazany w podsumowaniu warunków zamówienia na te usługi oraz w 

potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia przez home.pl. 

2. Zasady rozwiązania umowy o świadczenie Usług Dropbox Business przez Klienta lub przez home.pl 

przed upływem Okresu Trwania Umowy określa Regulamin Sieci home.pl.  

 

§4 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin sieci 

home.pl, dostępny na stronie internetowej home.pl pod adresem: https://home.pl/regulaminy oraz 

regulamin (ogólne warunki) Producenta, o których mowa w § 2 ust 5 lit c. 

2. home.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu poprzez zmianę typów i 

rodzajów Usług Dropbox Business (rozszerzanie i ograniczanie, dodanie nowych). Zmiana taka nie 

stanowi zmiany niniejszego Regulaminu w rozumieniu przepisów prawa oraz Regulaminu sieci 
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home.pl, dostępnego na stronie internetowej home.pl pod adresem: https://home.pl/regulaminy. 

Zmiana taka nie wpływa na korzystanie z Usług Dropbox Business na podstawie zawartych przed jej 

wprowadzeniem umów o świadczenie przez home.pl Usługi Dropbox Business. 

3. Zmiana oraz uchylenie Regulaminu następuje w sposób określony w Regulaminie sieci home.pl. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na stronie internetowej home.pl pod adresem.pdf 

https://az.pl/regulaminy


 


