REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CERTYFIKATÓW SSL

§ 1.
DEFINICJE
1)
2)

3)

Aktywacja– wydanie Usługi Certyfikatu SSL;
Certyfikat SSL – szyfrujący klucz cyfrowy, zgodny ze standardami
kryptograficznego zabezpieczenia danych, wystawiony przez Organizację
Certyfikującą do wskazanego przez Klienta zakresu danych cyfrowych.
Okres abonamentowy –czas trwania Usługi Certyfikatów SSL;

4) Organizacja certyfikująca - podmiot wydający Certyfikaty SSL, posiadający
uprawnienia do weryfikacji danych dotyczących podmiotu ubiegającego się o
nadanie Certyfikatu SSL, danych odnoszących się do prawa do posługiwania
się określonym zasobem danych cyfrowych przez podmiot wnioskujący o
nadanie Certyfikatu SSL, innych danych odnoszących się do podmiotu
wnioskującego o wydanie Certyfikatu SSL.

6)

Przedłużenie – utrzymywanie Certyfikatów SSL przez kolejny okres
ważności.

7) Umowa- Umowa świadczenia Usługi nadania Certyfikatu SSL.
§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Świadczenie Usługi Certyfikatów SSL odbywa się na podstawie niniejszego
Regulaminu, Umowy oraz Regulaminu Ogólnego.

2. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszym Regulaminie i
rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą
w niniejszym Regulaminie, a w przypadku braku ujęcia takiej definicji w
niniejszym Regulaminie - w Regulaminie Ogólnym.

3.
4.
5.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dostawcę na rzecz
Klienta Usługi Certyfikatów SSL.
Dostawca jest pośrednikiem pomiędzy Klientem a Organizacją certyfikującą .
Wysłanie do Dostawcy zgłoszenia chęci skorzystania z Usługi Certyfikatów SSL
jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu Ogólnego i
niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy, niezależnie od tego, czy
odbyło się to przez interfejs na stronie internetowej Dostawcy czy w innej formie.

§ 3.
UMOWA I AKTYWACJA USŁUGI CERTYFIKATÓW SSL
1.

Umowa jest zawierana na czas określony równy ważności nadanego klientowi
Certyfikatu przez Organizację certyfikującą.

2.

Usługa Certyfikatów SSL jest aktywowana w zależności od zasad przyjętych w
niniejszym Regulaminie oraz zasad przyjętych przez Organizacje certyfikujące.

3.

Okres abonamentowy Usługi liczony jest od dnia wydania certyfikatu przez
Organizację certyfikującą..

4. Dostawca oferuje usługę automatycznego nadania Klientowi Certyfikatu SSL pod
warunkiem:
a. złożenia Zamówienia przez Klienta za pomocą Panelu Klienta,
b. zapoznaniu się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Regulaminem ogólnym i
zaakceptowaniu ich w całości przez Klienta,
c. podania danych wymaganych w formularzu Zamówienia,
d. wskazania nazwy certyfikowanej domeny, pod którą dostępna jest aktywna strona
internetowa,
e. wskazania przez Klienta aktualnego adresu e-mail, na który zostanie kierowana
korespondencja od Organizacji certyfikującej,
f. spełnienia przez Klienta innych warunków wymaganych przez Organizacje certyfikujące,
wskazanych we wiadomościach e-mail,
g. opłacenie przez Zamawiającego faktury proforma wystawionej w związku z zamówieniem
usługi Certyfikatu SSL.

§ 4.
OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1.

Klient oświadcza, iż wszystkie dane, które podał Dostawcy w związku z Usługą
Certyfikatów SSL są prawdziwe. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualną odmowę wydania Certyfikatu SSL wynikającą z podania
nieprawidłowych danych w procesie składania Zamówienia, niedostarczenia
wymaganych przez Organizację Certyfikującą dokumentów, nie przestrzegania
procedur wydawania Certyfikatu SSL przyjętych przez Organizację Certyfikującą
lub z tytułu innych przyczyn niezawinionych przez Dostawcę.

2.

Klient lub Użytkownik ma pełne prawo do zarządzania Usługą za
pośrednictwem Panelu Klienta.

3.

W celu należytego zrealizowania Usługi, Klient zobowiązuje się podać
Dostawcy dane oraz dokumentację, które są wymagane przez Organizację
certyfikującą. Informacje o wymaganych danych oraz dokumentacji będą
widoczne za każdym razem w Panelu Klienta bądź zostaną wskazane Klientowi
pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. Przekazane przez
Klienta dane oraz dokumenty zostaną następnie przekazane do Organizacji
certyfikującej w celu uzyskania Certyfikatu SSL.

4. Brak przedstawienia przez Klienta danych oraz dokumentów wymaganych przez
Organizację certyfikującą powoduje uniemożliwienie pozyskania Certyfikatu SSL
dla Klienta.
5. Dostawca zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji
dyspozycji związanych z Certyfikatami SSL składanych przez Klienta lub
Użytkownika za pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej lub
pisemnie.
6. Na podstawie Umowy, Klient zleca za wynagrodzeniem wystąpienie w imieniu i na
rzecz Klienta do Organizacji certyfikującej z podaniem o nadanie Certyfikatu SSL
w zakresie wskazanym przez Klienta w treści Zamówienia. Umowa nie jest
umową rezultatu, a starannego działania, a w konsekwencji Dostawca dokłada
należytej staranności w uzyskaniu przez Klienta Certyfikatu SSL i nie ponosi
odpowiedzialności za ostateczną decyzję Organizacji certyfikującej w zakresie
nadania bądź odmowy nadania Certyfikatu SSL Klientowi.
7. W chwili złożenia Zamówienia przez Klienta na Usługę nadania Certyfikatu SSL
Klient udziela Dostawcy upoważnienia do reprezentowania go w kontaktach z
Organizacją certyfikującą oraz do zawarcia w jego imieniu umowy o nadanie
Certyfikatu SSL.
§ 5.
PŁATNOŚCI, PRZEDŁUŻANIE USŁUGI
1.
2.

Usługa rozliczana jest w okresach rocznych lub dłuższych, w zależności od
postanowień Umowy.
Pierwsza Faktura pro forma z 7-dniowym terminem płatności wystawiana jest

w momencie Zamówienia Usługi przez Klienta. Jej nieterminowe opłacenie skutkuje
możnością usunięcia przez Dostawcę Zamówienia.
3.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy
Dostawca nie otrzyma Opłaty w terminie wynikającym

z Faktury pro forma, Dostawcy przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia
Usługi.

4.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta

w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku
bankowym.
5.

Na 30 dni przed końcem Okresu abonamentowego, Dostawca wystawi
Klientowi Fakturę pro forma z 25-dniowym terminem płatności. Opłacenie Faktury
pro forma

w terminie skutkuje przedłużeniem Usługi.
6.

Kolejny, zaistniały w wyniku Przedłużenia, Okres abonamentowy, liczony jest
od dnia upływu dotychczasowego Okresu abonamentowego.

7.

W przypadku nieopłacenia Faktury pro forma w terminu płatności określonym w
ust. 5 niniejszego paragrafu, Usługa jest automatycznie wyłączana i Dostawca
zaprzestaje jej świadczenia. Jeśli Klient nie korzysta z innych Usług
świadczonych przez Dostawcę – jego dane osobowe zostaną usunięte
niezwłocznie po zaprzestaniu świadczenia Usługi.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulamin Ogólny.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 roku.

