
 

 

Regulamin Usługi Kreatora z Administratorem 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi Kreatora z Administratorem (zwanej dalej: 

Usługą Kreatora z Administratorem) przez home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie pod 

adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 

811158242, NIP 852210325, kapitał zakładowy w wysokości 1.233.400,00 PLN w całości opłacony 

(zwaną dalej: home.pl). 

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

3. Usługa Kreatora z Administratorem jest świadczona we współpracy z LTB Sp. z o.o. z siedzibą przy 

ul. Drukarskiej 38, 53-318 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336233, NIP: 8942982467, REGON: 021061152, kapitał 

zakładowy w wysokości 7.500,00 PLN w całości opłacony (zwaną dalej: Partnerem). 

 

§2 Zasady korzystania z Usługi Kreatora z Administratorem. 

 

1. Usługa Kreatora z Administratorem to usługa świadczona elektronicznie przez home.pl, polegająca na 

udostępnieniu Klientowi dostępu do aplikacji Kreatora służącej do tworzenia i publikacji stron WWW 

oraz na dokonywaniu na rzecz Klienta czynności technicznych w zakresie stron WWW szczegółowo 

opisanych w Specyfikacji Usługi Kreatora z Administratorem. Usługa Kreatora z Administratorem jest 

świadczona w ramach pakietów wskazanych w Specyfikacji Usługi Kreatora. Wybór rodzaju pakietu 

Usługi Kreatora następuje na etapie składania zamówienia przez Klienta. Specyfikacja Usługi Kreatora 

z Administratorem oraz Cennik, dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://home.pl. 

2. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi Kreatora z Administratorem jest: 

a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz 

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

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

c) spełnienie innych warunków opisanych w regulaminach wskazanych w lit. a)-b) powyżej,  

d) uiszczenie należności z tytułu Usługi Kreatora z Administratorem, oraz 
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e) skontaktowanie się przez Klienta z Konsultantem przy wykorzystaniu kanału komunikacji opisanego 

w wiadomości elektronicznej wysłanej do Klienta przez home.pl po dokonaniu rejestracji Usługi 

Kreatora z Administratorem, oraz 

f)  dostarczenie przez Klienta wszelkich informacji, materiałów lub wykonanie innych czynności w 

zakresie uzgodnionym z Konsultantem koniecznym do wykonania Usługi Kreatora z Administratorem.  

3. home.pl zastrzega sobie prawo dokonania aktualizacji aplikacji Kreatora do nowszej wersji. 

4. W ramach korzystania z Usługi Kreatora z Administratorem Klient jest uprawniony za pomocą 

aplikacji Kreatora do utworzenia wyłącznie jednej strony WWW i jej opublikowania wyłącznie w 

serwisie home.pl w ramach świadczonej przez home.pl na rzecz Klienta usługi hostingu. Ponadto w 

ramach korzystania z Usługi Kreatora z Administratorem home.pl wykonuje czynności techniczne 

opisane w Specyfikacji Usługi Kreatora z Administratorem wyłącznie w zakresie strony WWW 

utworzonej przez Klienta za pomocą aplikacji Kreatora oraz opublikowanej w serwisie home.pl w 

ramach świadczonej przez home.pl na rzecz Klienta usługi hostingu.  

5. Objętość strony WWW stworzonej przez Klienta za pomocą aplikacji Kreatora uzależniona jest od 

wielkości przestrzeni dyskowej udostępnionej Klientowi przez home.pl w serwisie home.pl w ramach 

świadczonej przez home.pl na rzecz Klienta usługi hostingu 

6. W ramach korzystania z Usługi Kreatora z Administratorem Klient jest uprawniony za pomocą 

aplikacji Kreatora do wprowadzania modyfikacji strony WWW stworzonej przy pomocy aplikacji 

Kreatora. Modyfikacja strony WWW jest możliwa wyłącznie w takim zakresie jaki umożliwia 

funkcjonalność aplikacji Kreatora. W przypadku wprowadzenia modyfikacji strony WWW stworzonej 

przy pomocy aplikacji Kreatora funkcjonalność aplikacji Kreatora nie pozwala na powrót do 

poprzedniej wersji/ struktury strony WWW. 

7. W ramach korzystania z Usługi Kreatora z Administratorem Klient nie jest uprawniony do kopiowania 

strony WWW stworzonej przy pomocy aplikacji Kreatora publikacji w serwisie innych podmiotów niż 

home.pl w ramach świadczonej przez nich na rzecz Klienta usługi hostingu. 

 

§ 3 Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulaminu sieci 

home.pl, dostępny na stronie https://home.pl/regulaminy. 
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