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Podmienky služby Ochrany osobných údajov 
 
§1 Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto Podmienky upravujú pravidlá poskytovania služby ochrany osobných údajov 
(ďalej len: Služba ochrany súkromia) 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 852210325, s úplne splateným základným imaním vo výške 
1 197 600 PLN (ďalej: home.pl). 

2. Podmienky sú dostupné k nahliadnutiu v sídle home.pl a na webovej stránke 
https://ionos.sk/terms-and-conditions/. 

 
§2 Pravidlá používania Služby Ochrany súkromia. 

1. Služba ochrany súkromia je služba poskytovaná elektronicky prostredníctvom 
home.pl, ktorá umožňuje Zákazníkovi nahradiť jeho údaje v databáze WHOIS 
údajmi poskytovanými Službou ochrany súkromia - WhoisProxy.com ltd. 

2. Špecifikácia Služby Ochrany súkromia a Cenník sú k dispozícii na webovej stránke 
https://ionos.sk/ 

3. Nevyhnutným predpokladom pre používanie Služby ochrany súkromia je: 
a. prijatie ustanovení týchto Podmienok, a 
b. prijatie ustanovení Podmienok siete home.pl, a 
c. zadanie objednávky spolu so zaplatením za Službu ochrany súkromia. 
4. Služba ochrany súkromia môže byť poskytnutá iba pre globálne alebo národné 

domény definované home.pl  (ďalej len: Doménové meno) a je ponúkaná spolu so 
službami poskytovanými na základe zmluvy medzi home.pl a Zákazníkom o 
sprostredkovaní registrácie Doménového mena a o následnom poskytovaní 
administratívnej a technickej obsluhy pre Doménové meno. 

5. Služba ochrany súkromia sa poskytuje na Zmluvné obdobie v závislosti od dĺžky 
obdobia, na ktoré bolo zaregistrované Doménové meno.  V prípade, ak je 
Doménové meno platné menej ako 365 dní, zmluvné obdobie na ochranu osobných 
údajov sa rovná dobe platnosti domény. 

6. Zmluva o poskytovaní Služby ochrany súkromia sa vypovedá spolu s ukončením 
zmluvy uzavretej medzi home.pl a Zákazníkom o sprostredkovaní registrácie 
Doménového mena a o následnom poskytnutí administratívnej a technickej 
obsluhy Doménového mena. 
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§3 Ukončenie Zmluvy o poskytovaní Služby ochrany súkromia. 
1. Zákazník sa zaväzuje nevypovedať zmluvu o poskytovaní Služby ochrany súkromia 

pred uplynutím Zmluvného obdobia, na ktoré bola uzavretá. 
2. V prípade ukončenia Zmluvy o poskytovaní Služby ochrany súkromia Zákazníkom 

pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 1 vyššie, z dôvodov nezávislých od home.pl, 
je Zákazník povinný zaplatiť home.pl na žiadosť home.pl zmluvnú pokutu vo výške 
predstavujúcej ekvivalent poplatkov a provízií súvisiacich s využívaním Služby 
ochrany súkromia stanovenú v pomere k zostávajúcemu Zmluvnému obdobiu, na 
ktoré bola uzavretá Zmluva o poskytovaní Služby ochrany súkromia. 

3. Ak home.pl ukončí Zmluvu o poskytovaní Služby ochrany súkromia pred uplynutím 
lehoty uvedenej v bode 1 vyššie z dôvodov závislých výlučne od home.pl a 
nezávislých od Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom, home.pl bude povinné zaplatiť 
Zákazníkovi, ktorý je Spotrebiteľom, na jeho žiadosť zmluvnú pokutu vo výške 
predstavujúcej ekvivalent poplatkov a provízií súvisiacich s využívaním Služby 
ochrany súkromia stanovený v pomere k zostávajúcemu Zmluvnému obdobiu, na 
ktoré bola uzavretá Zmluva o poskytovaní Služby ochrany súkromia. 

4. Zmluvnú pokutu podľa bodu 2 môže home.pl odpočítať z poplatkov a provízií 
zaplatených Zákazníkom v súvislosti s používaním Služby ochrany súkromia bez 
toho, aby v tejto súvislosti predložil osobitné vyhlásenia. 

 
§4 Záverečné ustanovenia. 
Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Podmienky, sa uplatňujú Podmienky siete 
home.pl dostupné na webovej stránke https://ionos.sk/terms-and-conditions/. 
 


