Regulamin Usługi Sklepu internetowego.
§1 Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi sklepu internetowego (zwanej dalej: Usługą Sklepu
internetowego) przez home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-453 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, NIP: 8522103252, REGON: 811158242, z kapitałem zakładowym 1.233.400,00 złotych w całości
opłaconym (zwaną dalej: home.pl).
2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: https://home.pl/regulaminy.
§2 Zasady korzystania z Usługi Sklepu internetowego.
1. Usługa Sklepu internetowego obejmuje usługę świadczoną przez home.pl drogą elektroniczną, polegającą na
udzieleniu Klientowi korzystającemu z Usługi Sklepu internetowego (zwanego dalej: Administratorem sklepu)
licencji na korzystanie z udostępnionych mu w ramach Panelu administratora sklepu aplikacji umożliwiających
prowadzenie Sklepu internetowego oraz zarządzanie Sklepem internetowym.
2. Sklep internetowy stanowi serwis internetowy w ramach, którego Administrator sklepu sprzedaje oferowane
przez siebie usługi lub towary swoim klientom.
3. Wysokość opłat z tytułu Usługi Sklepu internetowego określa Cennik, dostępny na stronie internetowej pod
adresem: https://home.pl.
4. Specyfikacja Usługi Sklepu internetowego dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://home.pl.
5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi Sklepu internetowego jest:
a. bycie przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie
https://regulaminy.home.pl tj. dokonanie zamówienia Usługi Sklepu internetowego oraz korzystanie z
Usługi Sklepu internetowego w związku z wykonywaną we własnym imieniu działalnością gospodarczą
lub zawodową albo bycie osobą fizyczną, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiada
uprawnienie do wykonywania działalności nieewidencjonowanej w zakresie sprzedaży usług i towarów
oraz dokonanie zamówienia Usługi Sklepu internetowego i korzystanie z Usługi Sklepu internetowego
w związku z wykonywaną działalnością nieewidencjonowaną w zakresie sprzedaży usług i towarów,
oraz
b. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, oraz
c. zaakceptowanie Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie https://regulaminy.home.pl, oraz
d. spełnienie warunków i wyrażenie zgód wskazanych w regulaminach wymienionych w lit. b-c powyżej,
w sposób opisany w tych regulaminach.
6. Dokonanie zamówienia Usługi Sklepu Internetowego i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Administratora sklepu na otrzymywanie w Panelu administratora sklepu
informacji techniczno-edukacyjnych ścisłe związanych z Usługą Sklepu internetowego, które służą zapoznaniu
się z funkcjami Usługi Sklepu internetowego, rozwojowi Usługi Sklepu internetowego, a także rozszerzeniu
funkcji Usługi Sklepu internetowego, w szczególności:
(i)
ankiet, w tym służących zbieraniu danych statystycznych opisanych w pkt 13 poniżej, oraz
(ii)
informacji o charakterze edukacyjnym (informacje o webinarach, poradniki, przewodniki,
filmy), oraz
(iii)
informacji o możliwości rozszerzenia funkcji Usługi Sklepu internetowego poprzez
skorzystanie z tzw. dodatków oferowanych przez home.pl lub przez partnerów home.pl..
7. Adres internetowy http://(nazwa-uslugi).home.pl/ i/lub http://(nazwa-uslugi).homesklep.pl/ jest integralną
częścią Usługi Sklepu internetowego i zawsze kieruje na strony danego Sklepu internetowego.
8. Elementem integralnym wyglądu Sklepu internetowego jest nieusuwalna stopka zawierająca informacje
pozwalające zidentyfikować Usługę Sklepu internetowego oraz home.pl, wraz z odsyłaczami do stron www
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wybranych przez home.pl. Administrator sklepu jest zobowiązany do niepodejmowania działań zmierzających
do usunięcia lub ukrycia stopki opisanej w zdaniu pierwszym. Dokonanie zamówienia Usługi Sklepu
Internetowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Administratora sklepu na zamieszczenie stopki
opisanej w zdaniu pierwszym jako elementu integralnego wyglądu Sklepu internetowego.
Kod źródłowy oraz baza danych Sklepu internetowego są niedostępne do wglądu lub edycji dla Administratora
sklepu. Wyjątek stanowią wybrane elementy udostępnione do edycji w ramach Panelu administratora sklepu.
home.pl jako dostawca aplikacji umożliwiającej założenie i prowadzenie Sklepu internetowego oraz zarządzania
Sklepem internetowym odpowiada za rozwój tej aplikacji, a co za tym idzie może bez zgody Administratora
sklepu dokonywać wszelkich modyfikacji funkcjonalności tej aplikacji (usuwanie, zmiana, rozszerzanie
poszczególnych funkcji).
Osoby wskazane przez home.pl są uprawnione do dostępu do Panelu administratora sklepu, w celu świadczenia
pomocy technicznej, w oparciu o hasło i login udostępnione w tym celu przez Administratora sklepu. Dokonanie
zamówienia Usługi Sklepu Internetowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Administratora sklepu
na czynności wskazane w zdaniu pierwszym.
home.pl nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub niedziałanie Usługi Sklepu internetowego oraz
powstałe w skutek tego szkody, w przypadku, gdy ich przyczyną jest korzystanie przez Administratora sklepu z
zewnętrznych aplikacji (w szczególności aplikacji komunikujących się z API Sklepu internetowego)
niewprowadzonych do Sklepu internetowego przez home.pl (np. aplikacje napisane przez Administratora sklepu,
aplikacje pobrane przez Administratora sklepu od podmiotów trzecich).
home.pl jest uprawniony, w celu podniesienia jakości Usługi Sklepu internetowego i dopasowania jej
funkcjonalności do potrzeb Administratora sklepu, do wprowadzenia w Sklepie internetowym własnych lub
zakupionych narzędzi (oprogramowania / aplikacji) służących zbieraniu danych statystycznych związanych z
Usługą Sklepu internetowego (liczba osób trzecich zakupujących towary i usługi w Sklepie internetowym,
wielkość obrotu, rodzaj oferowanych usług i towarów, przedmiot działalności itp.) bez przetwarzania danych
osobowych osób trzecich zakupujących towary i usługi w Sklepie internetowym. Dokonanie zamówienia Usługi
Sklepu Internetowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Administratora sklepu na czynności
wskazane w zdaniu pierwszym.
Administrator sklepu w ramach odrębnej Usługi Sklepu z aplikacjami może pobierać aplikacje rozszerzające
funkcjonalność Sklepu internetowego tj. umożliwiające w szczególności: integrację z podmiotami świadczącymi
usługi kurierskie, integrację z hurtowymi dostawcami towarów, generowanie statystyk itd. Szczegółowy opis
aplikacji będzie udostępniony w Panelu administratora sklepu. Szczegółowe zasady korzystania z Usługi Sklepu
z aplikacjami zawiera Regulamin Usługi Sklepu z aplikacjami, dostępny na stronie internetowej pod adresem:
https://home.pl/regulaminy.
Administrator sklepu w ramach odrębnej Usługi Sklepu ze stylami graficznymi może pobierać style graficzne
(tzw. skórki) do wykorzystania w ramach Sklepu internetowego. Style graficzne są udostępniane w Panelu
administratora sklepu. Szczegółowe zasady korzystania z Usługi Sklepu z grafikami zawiera Regulamin Usługi
Sklepu ze stylami graficznymi, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://home.pl/regulaminy.
§3 Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin sieci home.pl,
dostępny na stronie internetowej https://home.pl/regulaminy.

