
	  
Regulamin usługi Ochrony prywatności 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi Ochrony prywatności 

(zwanej dalej : Usługą Ochrony prywatności) 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, z 

kapitałem zakładowym w kwocie 1 197 600 złotych w całości opłaconym (zwanej 

dalej: home.pl).  

2. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie home.pl oraz na stronie internetowej 

https://home.pl/regulaminy. 

 

§2  Zasady korzystania z Usługi Ochrony prywatności.  

1. Usługa Ochrony prywatności jest to usługa świadczona elektronicznie przez home.pl, 

pozwalająca Klientowi  na zastąpienie w bazie WHOIS jego danych, danymi 

świadczącej usługi Ochrony Prywatności - WhoisProxy.com ltd. 

2. Specyfikacja Usługi Ochrony prywatności oraz Cennik, dostępne są na stornie 

https://home.pl/domeny#ochronaprywatnosci. 

3. Warunkiem skorzystania z Usługi Ochrony prywatności jest:  

a. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz 

b. zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, oraz 

c. dokonanie zamówienia i zapłaty za Usługę Ochrony prywatności. 

4. Usługa Ochrony prywatności może być świadczona wyłącznie dla wskazanych przez 

home.pl domen globalnych lub domen narodowych (zwanych dalej: Nazwą Domeny)  

i oferowana jest wraz z usługami świadczonymi na podstawie zawartej pomiędzy 

home.pl a Klientem Umowy o pośredniczenie w rejestracji Nazwy Domeny oraz o 

późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej Nazwy Domeny. 

5.  Usługa Ochrony prywatności świadczona jest przez Okres abonamentowy o długości 

zależnej od długości okresu, na który została zarejestrowana Nazwa Domeny. W 



	  
przypadku ważności Nazwy Domeny mniejszej niż 365 dni, okres abonamentowy 

Ochrony Prywatności zrównany jest z okresem ważności domeny.  

6. Umowa o świadczenie Usługi Ochrony prywatności rozwiązuje się wraz z  

rozwiązaniem  zawartej pomiędzy home.pl a Klientem Umowy o pośredniczenie w 

rejestracji Nazwy Domeny oraz o późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej i 

technicznej Nazwy Domeny. 

 

§ 3 Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Ochrony prywatności.  

1. Klient  zobowiązuje się nie wypowiadać Umowy o świadczenie Usługi Ochrony 

prywatności przed upływem Okresu abonamentowego na który została zawarta.  

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi Ochrony prywatności 

przez Klienta przed upływem okresu wskazanego w pkt 1 powyżej, z przyczyn 

niezależnych od home.pl, Klient będzie zobowiązany zapłacić home.pl, na wezwanie 

home.pl, karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość opłat i prowizji 

związanych z korzystaniem z Usługi Ochrony prywatności ustaloną proporcjonalnie 

do pozostałego Okresu abonamentowego, na który została zawarta Umowa o 

świadczenie Usługi Ochrony prywatności. 

3. W przypadku wypowiedzenia przez home.pl  Umowy o świadczenie Usługi Ochrony 

prywatności, przed upływem okresu wskazanego w pkt 1 powyżej z przyczyn 

zależnych wyłącznie od home.pl i niezależnych od Klienta będącego Konsumentem, 

home.pl będzie zobowiązany zapłacić Klientowi będącemu Konsumentem na jego 

wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość opłat i prowizji 

związanych z korzystaniem z Usługi Ochrony prywatności ustaloną proporcjonalnie 

do pozostałego Okresu abonamentowego, na który została zawarta Umowa o 

świadczenie Usługi Ochrony prywatności. 

4. Kara umowna zastrzeżona w pkt 2 może zostać potrącona przez home.pl z 

uiszczonych przez Klienta opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi 

Ochrony prywatności, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.  

 

§ 4 Postanowienia końcowe.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin 

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


