Zatwierdzony Uchwałą nr 81/2022 Zarządu home.pl z dnia 19.09.2022
Obowiązuje od dnia 01.10.2022

Regulamin Usługi Wizytówki Internetowej
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) reguluje zasady świadczenia usługi Wizytówki
Internetowej (dalej jako: „Usługa”) 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, kapitał
zakładowy w wysokości 1.294.000,00 złotych w całości opłacony (dalej jako: „home.pl”).
2. Regulamin
dostępny
jest
do
wglądu
na
stronie
internetowej
pod
adresem
https://home.pl/regulaminy.
3. Terminy, które nie zostały uregulowane wprost w Regulaminie, mają znaczenie nadane im
w Regulaminie sieci home.pl, dostępnym na stronie internetowej home.pl pod adresem:
https://home.pl/regulaminy, a w razie braku definicji w tym regulaminie - znaczenie potoczne
najbardziej odpowiadające kontekstowi, w jakim zostały użyte.
§2 Zasady korzystania z Usługi
1. Usługa jest świadczona przez home.pl drogą elektroniczną. Usługa polega na udostępnieniu Klientowi
za pośrednictwem sieci Internet aplikacji służącej do samodzielnego tworzenia przez Klienta i publikacji
w sieci Internet wizytówek internetowych tj. uproszczonych stron internetowych (dalej jako:
„Wizytówki”) oraz na przechowywaniu przez home.pl Wizytówki na serwerach home.pl. Szczegółowy
opis Usługi zawiera Specyfikacja Usługi, dostępna na stronie internetowej pod adresem
https://wizytowka.home.pl/specyfikacja/. Cennik jest dostępny na stronie internetowej pod
adresem: https://home.pl/cennik/.
2. Usługa może zostać zamówiona przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej pod adresem
https://home.pl oraz za pośrednictwem infolinii home.pl.
3. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się stosować następujące zasady korzystania z Usługi:
a) Wizytówki mogą być tworzone wyłącznie na gotowych szablonach (projektach), udostępnianych
przez home.pl (dalej jako: „szablony Wizytówek”).
b) Wybór szablonu Wizytówki należy do Klienta.
4. Stworzenie Wizytówki wymaga:
a) dokonania przez Klienta wyboru szablonu Wizytówki oraz wersji kolorystycznej szablonu Wizytówki
- spośród szablonów Wizytówki udostępnionych przez home.pl,
b) wskazania przez Klienta danych/treści, które mają być zamieszczone w Wizytówce poprzez
wypełnienie przez Klienta aktywnego formularza udostępnionego przez home.pl w formie linku do
formularza zawartego w wiadomości elektronicznej wysłanej do Klienta przez home.pl. Po
wypełnieniu formularza, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jego treść jest automatycznie
wprowadzana do wybranego przez Klienta szablonu Wizytówki,
c) wskazanie przez Klienta Nazwy Domeny, w której Wizytówka będzie dostępna w sieci Internet.
5. Czynności opisane w ust. 4 Klient zobowiązuje się wykonać w terminie 5 dni roboczych od dnia
dokonania zapłaty za Usługę. W przypadku, gdy Klient nie wykona obowiązku wskazanego w zdaniu
poprzednim w terminie, czas na wykonanie Usługi przez home.pl ulega zawieszeniu na okres 12
miesięcy. Informacja o zawieszeniu czasu na wykonanie Usługi zostanie wysłana do Klienta na adres e-
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mail wskazany podczas składania zamówienia na Usługę. Czas na wykonanie Usługi biegnie od nowa od
dnia wykonania przez Klienta wszystkich czynności opisanych w ust. 4.
Po bezskutecznym upływie okresu 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 5, home.pl jest uprawniony do
odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi. W takim przypadku cena zapłacona za Usługę nie podlega
zwrotowi, z uwagi na fakt, że home.pl ponosi koszty utrzymania personelu i infrastruktury w gotowości
do wykonania Usługi.
Wizytówka będzie dostępna w sieci Internet – pod adresem wskazanej przez Klienta Nazwy Domeny –
w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania przez Klienta wszystkich czynności opisanych w ust. 4.
Wizytówka jest utrzymywana na serwerach home.pl. Nie jest możliwe przeniesienie zawartości
Wizytówki poza serwery home.pl.
Zakup jednej Usługi uprawnia do stworzenia i utrzymywania tylko jednej Wizytówki.
W zależności od możliwości organizacyjnych i technicznych, home.pl może – lecz nie ma takiego
obowiązku – udzielić Klientowi zdalnego (za pośrednictwem telefonu, czatu internetowego itp.)
wsparcia przy tworzeniu Wizytówki.
Usługa nie ma charakteru samodzielnego, co oznacza, że możliwość zamieszczenia i utrzymywania
Wizytówki w sieci Internet jest uzależniona od posiadania przez Klienta prawa do Nazwy Domeny, pod
adresem której Wizytówka będzie dostępna w sieci Internet.
Wizytówka może być zamieszczona wyłącznie w ramach Nazwy Domeny, która jest utrzymywana przez
home.pl w ramach aktywnej usługi dotyczącej utrzymania Nazw Domen, świadczonej przez home.pl.
home.pl ma prawo zablokować dostęp do Wizytówki w sieci Internet, w razie przeniesienia utrzymania
Nazwy Domeny, w której była dostępna Wizytówka do innego podmiotu. home.pl niezwłocznie
odblokuje dostęp do Wizytówki w razie wskazania przez Klienta na potrzeby udostępnienia Wizytówki
w sieci Internet - innej Nazwy Domeny utrzymywanej przez home.pl w ramach aktywnej usługi
dotyczącej utrzymania Nazw Domen, świadczonej przez home.pl.
Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach Usługi jest home.pl. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie sieci home.pl oraz
w
Polityce
prywatności
home.pl,
dostępnych
na
stronie
internetowej
pod
adresem https://home.pl/regulaminy.
Zablokowanie dostępu do Wizytówki z przyczyn określonych w ust. 12, nie stanowi samodzielnej
podstawy do rozwiązania przez Klienta umowy na korzystanie z Usługi i żądania zwrotu opłaty za Usługę
w całości lub w części.
W ramach Usługi home.pl udziela Klientowi niewyłącznej, nieograniczonej co do terytorium, licencji
(dalej jako: „Licencja”) na korzystanie z wybranego przez Klienta szablonu Wizytówki wyłącznie na
potrzeby stworzenia Wizytówki i jej publicznego udostępniania poprzez zamieszczenie w sieci Internet
pod adresem Nazwy Domeny wskazanej przez Klienta, utrzymywanej przez home.pl w ramach aktywnej
usługi dotyczącej utrzymania Nazw Domen, świadczonej przez home.pl. Licencja jest udzielana
wyłącznie na czas trwania umowy o korzystanie z Usługi, z zastrzeżeniem, że Klient może utracić
wcześniej możliwość korzystania z Wizytówki w przypadkach określonych w ust. 12, co nie stanowi
naruszenia warunków Licencji przez home.pl. Licencja nie upoważnia do: (1) udzielenia dalszych licencji
lub do przeniesienia prawa do korzystania z szablonu Wizytówki na osoby trzecie pod jakimkolwiek
tytułem prawnym (odpłatnie lub nieodpłatnie) bez uprzedniej zgody home.pl, wyrażonej pod rygorem
nieważności na piśmie; (2) oferowania Usługi lub udostępnionych w jej ramach szablonów Wizytówek
do dalszej odsprzedaży; (3) przeniesienia zawartości Wizytówki poza serwery home.pl; (4) kopiowania
szaty graficznej i treści Wizytówki; (5) wykorzystywania szaty graficznej Wizytówki (szablonów
Wizytówek) do celów innych niż określone Regulaminem, w tym w szczególności – do tworzenia stron
internetowych poza Usługą.
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16. home.pl oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania szablonami Wizytówek zgodnie
z Regulaminem, w tym udzielania Licencji zgodnie z treścią ust. 15.
17. home.pl zastrzega sobie prawo dokonania aktualizacji aplikacji służącej do tworzenia
Wizytówek. Ewentualne zmiany nie wpłyną na istniejące Wizytówki i dotyczyć będą Wizytówek
tworzonych po wprowadzeniu zmian.
18. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi jest:
a) zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie internetowej pod
adresem https://home.pl/regulaminy i Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej
home.pl w zakładce “Polityka Prywatności”, oraz
c) uiszczenie pełnej opłaty za Usługę zgodnie z aktualnym Cennikiem, oraz
d) spełnienie innych warunków wskazanych w Regulaminie.
19. Zmiana szablonu Wizytówki po zakończeniu procesu jej tworzenia nie jest możliwa. Zmiana danych
i treści zamieszczonych przez Klienta w Wizytówce lub zmiana wersji kolorystycznej szablonu Wizytówki
jest możliwa wyłączne przy udziale konsultanta home.pl. Czynność ta jest odpłatna. Stawki opłat z tego
tytułu określa Cennik.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony, obejmujący Okres Abonamentowy,
wskazany w podsumowaniu warunków zamówienia na Usługę oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego
zamówienia przez home.pl.
2. Zasady rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi przez Klienta lub przez home.pl przed upływem
Okresu Abonamentowego określa Regulamin sieci home.pl, dostępny na stronie internetowej pod
adresem https://home.pl/regulaminy.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin sieci home.pl,
dostępny na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy.

