
 

Regulamin Usługi pośredniczenia w aktywacji/odnowieniu/dezaktywacji  

Usługi .eu Registry Lock 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady świadczenia usługi pośredniczenia w  

aktywacji/dezaktywacji Usługi .eu Registry Lock 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 8522103252, z kapitałem zakładowym w 

wysokości 1.294.000,00  złotych w całości opłacony (zwaną dalej: home.pl). 

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

3. Rejestr – podmiot zarządzający Domeną, wykonujący rejestrację i utrzymanie Nazw w tej Domenie lub inne 

czynności dotyczące Nazwy Domeny, opisane w regulaminach, którymi posługuje się Rejestr. 

4. EURid – europejska instytucja – rejestrator/operator domen 

 

§2 Zasady korzystania z Pośredniczenia w aktywacji/dezaktywacji Usługi .eu Registry Lock 

 

1. Usługa .eu Registry Lock jest to usługa świadczona drogą elektroniczną przez właściwy Rejestr (EURid), 

polegająca na zablokowaniu możliwości wykonania określonych działań związanych z Nazwą Domeny w 

głównym Rejestrze domeny .eu (zwaną dalej Nazwą Domeny), której aktywacje/odnowienia/ 

dezaktywacje można zamówić wyłącznie za pośrednictwem rejestratorów domeny  .eu, którzy 

współpracują w tym zakresie z właściwym Rejestrem (EURid). Aktywacja Usługi .eu Registry Lock blokuje 

możliwość wykonania określonych działań w okresie jednego roku od dnia aktywacji Usługi .eu 

Registry Lock. Za dzień aktywacji Usługi .eu Registry Lock uznaje się ostatni dzień miesiąca, w którym 

aktywowana została Usługa .eu Registry Lock. Aktywacja Usługi .eu Registry Lock skutkuje blokadą we 

właściwym Rejestrze (EURid) działań takich jak: usunięcie opłaconej Nazwy Domeny, zmiana danych 

abonenta Nazwy Domeny, zmiana abonenta Nazwy Domeny,  transfer obsługi Nazwy Domeny do innego 

podmiotu, zmiana delegacji Nazwy Domeny. Działania opisane w zdaniu poprzednim mogą być dokonane 

dopiero po dezaktywacji Usługi. eu Registry Lock  w wyniku  nieodnowienia Usługi eu. Registry Lock. 

Niektóre działania modyfikacyjne są możliwe po dokonaniu czasowej dezaktywacji Usługi .eu Registry 

Lock (czasowa dezaktywacja Usługi .eu Registry Lock może trwać do 48h). Dezaktywacja Usługi .eu 

Registry Lock może zostać uruchomiona poprzez wysłanie przez abonenta Nazwy Domeny objętej Usługą 

.eu Registry Lock poprawnie wypełnionego wniosku o dezaktywację Usługi eu.Registry Lock. 

Dezaktywacja Usługi eu. Registry Lock jest nieodpłatna.  

2. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Usługa eu.Registry Lock wygasa po upływie okresu wskazanego w pkt 

1 powyżej, w przypadku, gdy Klient nie dokona jej odnowienia, w tym nie uiści terminowo należności z 

tego tytułu. Z uwagi na to, iż Usługa eu.Registry Lock jest ściśle związana z  Nazwą Domeny objętą 

Usługą eu.Registry Lock,  Usługa eu.Registry Lock wygasa przed upływem okresu wskazanego w pkt 1 

powyżej, w przypadku wygaśnięcia ważności Nazwy Domeny objętej Usługą eu.Registry Lock. Z uwagi 

na to, iż home.pl wyłącznie pośredniczy w sposób elektroniczny w aktywacji/odnowieniu/dezaktywacji 

Usługi .eu Registry Lock przez właściwy Rejestr (EURid) oraz z uwagi na to, iż aktywacja/ 

odnowienie/dezaktywacja Usługi .eu Registry Lock dokonana jest z chwilą dokonania odpow iednich 

zapisów w Rejestrze przez właściwy Rejestr (EURid) i z tą chwilą jest także wykonana opłacona przez 

Klienta usługa pośredniczenia przez home.pl w sposób elektroniczny w 

aktywacji/odnowieniu/dezaktywacji Usługi .eu Registry Lock - w przypadku opisanym w zdaniu 

https://home.pl/regulaminy


 

poprzednim Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot opłaty za niewykorzystany okres Usługi .eu 

Registry Lock, o którym mowa w pkt 1 powyżej.   

3. Aktywacja Usługi .eu Registry Lock nie wpływa na prawa abonenta Nazwy Domeny, w tym prawa do 

żądania wydania kodu authinfo, a także na obowiązki abonenta Nazwy Domeny, w tym w zakresie 

aktualizowania danych abonenta Nazwy Domeny, uiszczania opłat z tytułu rejestracji/odnowienia Nazwy 

Domeny. Usługa .eu Registry Lock wymaga aktywacji/odnowienia/dezaktywacji dla każdej Nazwy 

Domeny odrębnie tj. każda aktywacja/odnowienie/dezaktywacja Usługi .eu Registry Lock dotyczy i 

obejmuje wyłącznie jedną, daną Nazwę Domeny. Szczegółowy opis Usługi .eu Registry Lock znajduje się 

w Specyfikacji Usługi .eu Registry Lock, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://home.pl. 

4. home.pl wyłącznie pośredniczy w sposób elektroniczny w aktywacji/odnowieniu/dezaktywacji Usługi .eu 

Registry Lock przez właściwy Rejestr (EURid) poprzez zamieszczenie na stronie internetowej home.pl 

Specyfikacji Usługi .eu Registry Lock, umożliwienie Klientowi złożenia na stronie internetowej home.pl 

wniosku w przedmiocie aktywacji/dezaktywacji Usługi .eu Registry Lock, przekazanie wniosku Klienta w 

przedmiocie aktywacji/dezaktywacji Usługi .eu Registry Lock do właściwego Rejestru (EURid), 

uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie aktywacji/odnowienia/dezaktywacji Usługi .eu Registry 

Lock.  

5. home.pl nie gwarantuje aktywacji/odnowienia/dezaktywacji Usługi .eu Registry Lock. Dokonanie 

aktywacji/odnowienia/dezaktywacji Usługi.eu Registry Lock zależy wyłącznie od decyzji właściwego 

Rejestru. Aktywacja/odnowienie/dezaktywacja Usługi .eu Registry Lock dokonana jest z chwilą 

dokonania odpowiednich zapisów w Rejestrze przez właściwy Rejestr (EURid), (a nie z chwilą złożenia 

przez Klienta na stronie internetowej home.pl wniosku w przedmiocie aktywacji/dezaktywacji Usługi.eu 

Registry Lock, jak również nie z chwilą uiszczenia przez Klienta na rzecz home.pl należności z tytułu 

pośredniczenia w aktywacji/dezaktywacji Usługi .eu Registry Lock , a także nie z chwilą przekazania 

wniosku Klienta w przedmiocie aktywacji/dezaktywacji Usługi .eu Registry Lock do właściwego Rejestru 

(EURid)). Dokonanie aktywacji/dezaktywacji Usługi .eu Registry Lock potwierdza home.pl poprzez 

przesłanie wiadomości elektronicznej na adres email Abonenta Nazwy Domeny, której dotyczy wniosek 

o aktywację/dezaktywację Usługi .eu Registry Lock. 

6. home.pl z tytułu pośredniczenia w aktywacji/odnowieniu/dezaktywacji Usługi .eu Registry Lock pobiera 

opłatę w wysokości wskazanej w Cenniku, dostępnym na stronie internetowej  pod adresem 

https://home.pl/cennik/.  

7. Warunkiem koniecznym skorzystania z pośrednictwa home.pl w aktywacji/dezaktywacji  Usługi.pl 

Registry Lock jest: 

a) złożenie przez Abonenta Nazwy Domeny do home.pl wniosku o aktywację/dezaktywację Usługi .eu 

Registry Lock w sposób opisany w Specyfikacji Usługi .eu Registry Lock, dostępnej na stronie 

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

b) zautoryzowanie wniosku o aktywację/dezaktywację Usługi .eu Registry Lock w sposób opisany w 

Specyfikacji Usługi .eu Registry Lock, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://home.pl, 

oraz 

c) objęcie wnioskiem o aktywację/dezaktywację Usługi .eu Registry Lock wyłącznie Nazwy Domeny 

posiadającej status zarejestrowanej, co do której home.pl świadczy obsługę administracyjno-techniczną, 

oraz 

d) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, oraz 

e) zaakceptowanie Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: 

https://home.pl/regulaminy, oraz 

f) uiszczenie na rzecz home.pl opłaty z tytułu pośrednictwa w aktywacji/odnowieni/dezaktywacji Usługi .eu 

Registry Lock, oraz 



 

g) spełnienie innych warunków wskazanych w regulaminach opisanych w lit. d)-e), a także w Specyfikacji 

Usługi .eu Registry Lock. 

6. Oprócz przypadków wskazanych w Regulaminie sieci home.pl, home.pl jest uprawniony do odmowy 

pośredniczenia w aktywacji/odnowieniu/dezaktywacji Usługi .eu Registry Lock w przypadku, gdy:  

a) Klient poda we wniosku o aktywację/ dezaktywację Usługi. eu Registry Lock nieprawidłowe dane 

Abonenta Nazwy Domeny i nie poprawi tych danych pomimo wezwania home.pl - w terminie 3 dni od 

dnia wysłania wezwania, lub 

b) Klient nie dokona autoryzacji lub nieprawidłowo zautoryzuje wniosek w przedmiocie 

aktywacji/dezaktywacji Usługi .eu Registry Lock i nie dokona autoryzacji lub nie poprawi autoryzacji 

wniosku w przedmiocie aktywacji/dezaktywacji Usługi .eu Registry Lock pomimo wezwania home.pl - w 

terminie 3 dni od dnia wysłania wezwania, lub 

c) wniosek o aktywację/dezaktywację Usługi .eu Registry Lock dotyczy Nazwy Domeny, której status nie 

pozwala na aktywację/dezaktywację Usługi .eu Registry Lock np. Nazwa Domeny wygasła. 

d)  Usługa .eu Registry Lock może zostać odnowiona na kolejny okres wskazany w pkt 1 powyżej, po 

uregulowaniu przez Klienta, w terminie wymagalności, należności z tytułu odnowienia Usługi .eu Registry 

Lock. 

 

§3 Postanowienia końcowe. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin sieci home.pl, 

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

 

 


