Podmienky poskytovania Služby pre Doménové mená
§1 Všeobecné ustanovenia.
1.
Tieto Podmienky (ďalej len: Podmienky) upravujú pravidlá poskytovania služby
sprostredkovania pri registrácii Doménového mena a následného poskytovania
administratívnej a technickej služby Doménového mena (ďalej len: Služba)
prostredníctvom spoločnosti home.pl Spółka Akcyjna so sídlom v Štetíne, ul. Zbożowa 4,
70-653 Štetín, zapísanej v obchodnom registri Národného súdneho registra Okresným
Súdom Štetín - Centrum v Štetíne, XIII obchodné oddelenie Národného súdneho registra
pod číslom 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252 (ďalej len: home.pl).
2.
Register - subjekt spravujúci Doménu, vykonávajúci registráciu a udržiavanie Mien v tejto
Doméne alebo iné činnosti súvisiace s Doménovým menom, opísané v podmienkach,
ktorými sa riadi Register.
3.
Registrátor - subjekt, ktorý má štatút oficiálneho registrátora domén, akreditovaný
príslušným Registrom, a ktorý môže konať v mene home.pl ako sprostredkovateľ medzi
Zákazníkom a príslušným Registrom.
4.
Podmienky sú dostupné k nahliadnutiu na internetovej stránke: https://ionos.sk/termsand-conditions/.
§2 Pravidlá používania Služby.
1.
home.pl výlučne sprostredkováva elektronickým spôsobom proces uzatvárania zmluvy vo
veci registrácie alebo predĺženia Doménového mena medzi Zákazníkom a príslušným
Registrom, a to uverejnením ponúk Registrov na webovej stránke IONOS, umožnením
zadania objednávky Doménového mena prostredníctvom webovej stránky IONOS,
prenosom objednávky zadanej príslušnému Registru vykonaného na webovej stránke
IONOS, získavaním a poskytovaním informácií o postupe pri uzatváraní zmluvy vo veci
registrácie Doménového mena.
2.
home.pl nezaručuje registráciu alebo predĺženie Doménového mena. Registrácia alebo
predĺženie závisia výlučne od rozhodnutia príslušného Registra.
3.
Na základe Zmluvy o sprostredkovaní registrácie Doménového mena udeľuje Zákazník
spoločnosti home.pl povolenie zastupovať ho pred Registrom. Zákazník je povinný
potvrdiť súhlas vo forme a čase požadovanom home.pl. Rozsah oprávnenia sa vzťahuje
na všetky činnosti zamerané na registráciu a správu Doménového mena v mene
Zákazníka, vrátane možnosti poskytnúť v rozsahu nevyhnutnom pre Register osobné
údaje Zákazníka, v súlade s požiadavkami Registra. Ak daný Register vyžaduje priamu
registráciu Doménového mena Zákazníkom, home.pl to okamžite oznámi Zákazníkovi.
Informácie o požiadavkách Registrov v tomto ohľade sú k dispozícii na webových
stránkach tých Registrov, na ktoré odkazuje webová stránka IONOS.
4.
home.pl požiada príslušný Register o registráciu Doménového mena po tom, ako Zákazník
zaplatí príslušný poplatok uvedený v súhrne podmienok objednávky alebo v inom čase
vyplývajúcom z pravidiel stanovených Registrom.
5.
home.pl podľa možnosti vytvorí možnosť rezervácie Doménového mena za podmienok
stanovených Registrom, avšak bez možnosti použitia Doménového mena počas obdobia
rezervácie a bez záruky registrácie rezervovaného Doménového mena. Možnosť
rezervovania Doménového mena závisí od dostupnosti takejto funkcionality v rámci
Registru alebo od existencie takejto technickej možnosti, t. j. funkcie v systéme IONOS.
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Okrem prípadov uvedených v Podmienkach siete home.pl je home.pl oprávnená
odmietnuť uzavretie Zmluvy v prípade, že:
Zákazník uvedie nesprávnu syntax Doménového mena a napriek žiadosti home.pl tieto údaje
neopraví,
Doménové meno je názov kraja, okresu alebo obce a žiadateľ o registráciu nie je
oprávneným orgánom štátnej správy alebo samosprávnym orgánom.
Okrem prípadov uvedených v Podmienkach siete home.pl je home.pl oprávnená
vypovedať dohodu s okamžitou účinnosťou, ak:
Doménové meno je už zaregistrované alebo rezervované,
žiadosť o registráciu daného Doménového mena už predložila tretia strana,
žiadosť o registráciu Doménového mena je neúplná a vyžaduje si dokončenie a ak ju
Zákazník nedokončí aj napriek žiadosti home.pl alebo Registra, v lehote určenej home.pl
alebo Registrom, alebo ak nebude registrácia Doménového mena možná z iných
opodstatnených dôvodov.
Zákazník má plné právo používať Doménové meno. home.pl sa zaväzuje vykonať pokyny
Zákazníka týkajúce sa správy Doménového mena, nahlásené písomne alebo pomocou
Zákazníckeho Panelu, s použitím správneho prihlasovacieho mena a hesla. Pokyny
Zákazníka, na ktoré sa vyššie uvedená povinnosť vzťahuje, nesmú byť v rozpore so
všeobecne platnými zákonmi. Kým Zákazník nezačne používať Doménové meno, bude
mať home.pl právo umiestňovať informácie alebo reklamu na adrese Doménového mena
v súlade s príslušnými zákonmi výmenou za udržiavanie Doménového mena na svojich
serveroch.
home.pl nenesie zodpovednosť za:
blokovanie alebo vymazanie Doménového mena Registrom alebo prípadné prebratie
Doménového mena treťou stranou,
registráciu Doménového mena so zlým úmyslom,
predloženie nárokov na dané Doménové meno tretími stranami,
zmeny v konfigurácii Doménového mena alebo vymazanie Doménového mena
neoprávnenou osobou v dôsledku toho, že Zákazník poskytol prihlasovacie meno a heslo
alebo Zákaznícky účet tretím stranám.
home.pl nevyberá osobitnú odmenu za činnosti súvisiace s administratívnou a technickou
podporou Doménového mena, pokiaľ v podmienkach konkrétnej Služby home.pl alebo v
propagačných podmienkach nie je uvedené inak.
Technické zmeny v konfigurácii Doménového mena, najmä vrátane delegovania
Doménového mena na iného poskytovateľa, nemajú za následok odvolanie súhlasu
zastupovať Klienta pred Registrom, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Takýto
súhlas prestáva platiť ihneď po:
zrušení registrácie Doménového mena,
odvolaní súhlasu Zákazníka,
zániku alebo ukončení platnosti zmluvy uzatvorenej medzi home.pl a Zákazníkom.
Po zrušení registrácie Doménového mena alebo jeho prevode Zákazníkom na iného
dodávateľa sa Zmluva končí.
Nevyhnutným predpokladom pre používanie Služby je:
prijatie ustanovení týchto Podmienok, a
prijatie ustanovení Podmienok siete home.pl, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke
https://ionos.sk/terms-and-conditions/, a
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c) prijatie ustanovení Podmienok príslušného Registra, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke
https://ionos.sk/terms-and-conditions/, a
d) prijatie ustanovení Podmienok príslušného Registrátora, ktoré sú k dispozícii na webovej
stránke https://ionos.sk/terms-and-conditions/, a
e) úhrada poplatkov za Službu.
§3 Záverečné ustanovenia.

Vo veciach, na ktoré sa tieto Podmienky nevzťahujú, sa uplatňujú:
a)
Podmienky príslušného Registra, dostupné na webovej
https://ionos.sk/terms-and-conditions/,
b)
Podmienky príslušného Registrátora, dostupné na webovej
https://ionos.sk/terms-and-conditions/.
c)
Podmienky
siete
home.pl,
dostupné
na
webovej
https://ionos.sk/terms-and-conditions/.
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