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Regulamin Usługi Konta ClickMeeting 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje szczegółowe zasady umożliwienia 

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) założenia przez Klienta Konta ClickMeeting w celu uzyskania dostępu do Platformy 

ClickMeeting tj. platformy internetowej do prowadzenia spotkań on-line webinarów,  

oferowanej na rynku globalnym w modelu SaaS, opisanej szczegółowo pod adresem 

https://clickmeeting.com/tools (zwanej dalej: Usługą Konta ClickMeeting).  

2. Platformą ClickMeeting  zarządza ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), ul. 

Arkońska 6, bud. A4, Polska, KRS 0000604194, NIP 5842747535, REGON 363766502 (zwana 

dalej: Producentem). 

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 Usługi Konta ClickMeeting 

1. Opis Usługi Konta ClickMeeting i jej pakietów, dostępny jest na stronie internetowej pod 
adresem https://clickmeeting.com/tools oraz pod adresem https://home.pl/clickmeeting/  

2. Cennik, dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/cennik/  
3. home.pl jedynie umożliwia założenie przez Klienta Konta ClickMeeting w celu uzyskania 

dostępu do Platformy ClickMeeting tj. platformy internetowej do prowadzenia spotkań on-line 

webinarów, oferowanej na rynku globalnym w modelu SaaS, opisanej szczegółowo pod 

adresem https://clickmeeting.com/tools. home.pl nie jest stroną umowy o korzystanie z 

Platformy ClickMeeting, która jest zawierana pomiędzy Klientem a Producentem. home.pl nie 

odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Platformy ClickMeeting.  

4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi Konta ClickMeeting jest: 

a) uiszczenie na rzecz home.pl w całości opłat z tytułu umożliwienia założenia przez Klienta 

Konta ClickMeeting, 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 postanowień zasad korzystania z Konta ClickMeeting i Platformy 

ClickMeeting, dostępnych na stronie internetowej pod adresem 

https://clickmeeting.com/pl/legal w trakcie pierwszego logowania do Konta ClickMeeting 

na stronie internetowej Producenta, oraz 
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e) założenie przez Klienta darmowego Konta Usługi ClickMeeting na stronie 

https://clickmeeting.com/pl/free-signup na określony adres e-mail, oraz 

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

d) powyżej. 

5. home.pl umożliwia założenie Konta ClickMeeting  Klientom mającym miejsce zamieszkania 

lub siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskie, Rumunii, Republiki Słowackiej, Węgier 

Republiki Czeskiej, Republiki Bułgarii.  

6. Dostęp do Konta Usługi ClickMeeting zostanie aktywowany w terminie 6 dni roboczych od 

dnia założenia przez Klienta darmowego Konta Usługi ClickMeeting, o którym mowa w pkt 4 

lit. e) powyżej.  

§3 Dane osobowe  

1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez home.pl określa Polityka prywatności, 

dostępna na stronie internetowej home.pl w zakładce regulaminy 

https://regulaminy.home.pl/polityka-prywatnosci-home-pl.pdf.  

2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Producenta dostępne są na stronie 

internetowej Producenta, w zakładce https://clickmeeting.com/pl/legal  

§4  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, 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.  
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