Regulamin usługi Host1 hosting WWW
Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy
Host1 Adrian Zajonz
Eisenbergerstr. 13, 58708 Menden, Germany,
NIP DE212789176
zwanym dalej 
Operatorem,
a użytkownikiem zwanym dalej 
Abonentem
.
Z chwilą zarejestrowania i opłacenia konta hostingu WWW na platformie hostingowej, Operator i
Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych zwaną dalej 
Umową
.

§ 1. Przedmiot umowy
Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży usług
hostingowych ujętych w cenniku Operatora

§ 2. Definicje
a. Aktywacja
– uruchomienie Usługi Hostingu WWW,
b. Hosting WWW 
– wydzielenie Klientowi z serwera utrzymywanego przez Operatora
odpowiedniej powierzchni serwera o wielkości i parametrach określonych w specyfikacji
zamówienia, na której może gromadzić swoje dane,
c. Panel administracyjny – 
aplikacja, za pośrednictwem której Klient lub Użytkownik może
zarządzać ustawieniami Usługi,
d. Okres abonamentowy –
czas trwania Usługi Hostingu WWW,
e. Okres testowy –
czas, w czasie którego Klient może nieodpłatnie wypróbowywać
właściwości Hostingu WWW,
f. Przedłużenie –
utrzymywanie Hostingu WWW przez kolejny okres ważności,
g. Serwis 
Strona internetowa stanowiąca własność Operatora, dostępna pod adresem
elektronicznym www.host1.eu, za pomocą której Operator świadczy Usługi na rzecz
Abonenta,
h. Użytkownik – 
każdy, kto korzysta z Serwisu, w tym Abonent i upoważnione przez niego
osoby korzystające z jego konta.

HOST1
Eisenbergerstr. 13, 58708 Menden, Germany
Europejski IDUst.Nr.: DE 212789176
Oddział Polska Host1
ul.Albatrosów 1, 30716 Kraków

Biuro Obsługi Klienta
+48 12 210 02 02  Infolinia Polska
Informacje, support
email: info@host1.eu

§ 3. Postanowienia ogólne
1. Świadczenie Usługi Hostingu WWW odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz
Umowy z Operatorem.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Abonenta Usługi
Hostingu WWW.
3. Dane zgromadzone na serwerze w ramach Hostingu WWW współdzielą w równym stopniu
wszystkie parametry serwera, na którym się znajdują.
4. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
5. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
6. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu
postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 4. Umowa i aktywacja usługi Hosting WWW
1. Umowa jest zawierana na czas określony nie krótszy niż miesiąc lub nieokreślony.
2. Umowa dotyczy świadczenia Usługi Hostingu WWW o parametrach szczegółowo
określonych w Specyfikacji zamówienia, w szczególności takich jak: przydzielona Klientowi
powierzchnia serwera, moc procesora, ilość danych, które mogą być przesyłane w ciągu
miesiąca, parametry bezpieczeństwa.
3. Usługa Hostingu WWW jest aktywowana automatycznie w ciągu kilku minut od zamówienia i
opłacenia Usługi. Za opłacenie usługi uznaje się moment zaksięgowania wpływu środków na
konto bankowe Operatora.
4. Okres abonamentowy Usługi liczony jest od dnia Aktywacji Usługi w dniu zawarcia przez
Abonenta Umowy o świadczenie Usługi.

§ 5. Oświadczenia, odpowiedzialność, prawa i obowiązki stron
1. Abonent oświadcza, iż wszystkie dane, które podał Operator w związku z Usługą Hostingu
WWW są prawdziwe.
2. Abonent lub Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania przyznawaną mu powierzchnią
serwera i zarządzanie nią za pośrednictwem Konta administracyjnego.
3. Usługi świadczone przez Operatora mogą być wykorzystywane wyłącznie dla stron
internetowych. Niedozwolonym działaniem Abonenta jest:
a. wykorzystywanie infrastruktury Operatora jako zaplecza do przechowywania kopii
zapasowych danych, przechowywania i udostępniania plików audio, video, archiwów,
obszernych zbiorów zdjęć czy danych binarnych inaczej nie sklasyfikowanych, chyba
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że są to materiały stricte marketingowe, wykorzystywanie infrastruktury Operatora do
udostępniania darmowych usług polegających np. na prowadzeniu księgi gości,
opracowywaniu statystyk, aliasów, for lub blogów,
b. naruszania prawa, norm społecznych i obyczajowych, zasad współżycia
społecznego, przechowywania i udostępniania treści powszechnie uznanych za
obraźliwe,
c. uniemożliwiania korzystania lub utrudniania korzystania z zasobów systemowych lub
sprzętowych Operatora przez innych Abonentów i Użytkowników,
d. przesyłania Spamu, dostarczania treści o bezprawnym charakterze, a także
naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet,
e. wykorzystanie infrastruktury Operatora do streamingu oraz prowadzenia serwerów
gier,
f. wtargnięcie nielegalne w systemy komputerowe Operatora, innych Abonentów
Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet,
g. wykorzystywanie infrastruktury Operatora jako hosting baz SQL/nonSQL serwisów
umieszczonych poza infrastrukturą Operatora,
h. wykorzystywanie infrastruktury Operatora jako hosting lub archiwum plików, w
dowolnej postaci, również przy użyciu specjalistycznych skryptów jak np. OwnCloud,
i. wykorzystanie Usługi w celu prowadzenia działalności niezgodnej z przepisami prawa
lub w inny sposób godzący w dobre obyczaje jak np. utrzymywanie serwisów o treści
erotycznej, warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie lub odnośniki do
nich), zawierających treści obsceniczne lub wulgarne, propagujących ideologie
rasizmu/komunizmu lub apartheidu, godzących w dobra osobiste osób trzecich lub
naruszających ich prawa do własności intelektualnej,
j. wykorzystywanie oprogramowania destabilizującego infrastrukturę Operatora (np.
oprogramowanie typu Adder, Publiker, Escat, OmniADD/Ping/CRM, RapidLeech i
pochodne),
Abonent powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić
funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie
polegające na próbie destabilizacji Serwisu, infrastruktury Operatora może zostać uznane za
przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
Abonent jest zobowiązany do korzystania z Usługi z uwzględnieniem zasad fair use, tj.
wykorzystywania zasobów Operatora w sposób ekonomiczny oraz zgodny z ich
przeznaczeniem.
Operator zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji dyspozycji
związanych z Hostingu WWW składanych przez Abonenta lub Użytkownika za
pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej lub pisemnie.
W przypadku, gdy Operator uzyska podejrzenie o bezprawnym charakterze danych
gromadzonych przez Abonenta lub Użytkownika na przyznanej mu powierzchni serwera lub
działalności prowadzonej przez Abonenta przy pomocy serwera, Operator może czasowo
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powstrzymać się od świadczenia Usługi Hostingu WWW bez ponoszenia jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec Abonenta z tego tytułu do czasu złożenia przez Abonenta
wyjaśnień i dokumentów w zakresie tego, iż dane lub działalność Abonenta nie mają
bezprawnego charakteru.
8. Operator ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Abonenta w
przypadku naruszenia przez Abonenta lub Użytkownika postanowień ust. 3 niniejszego
paragrafu oraz do żądania od Abonenta odszkodowania tytułem szkód powstałych w
związku z naruszeniem, którego się dopuścił.

§ 6. Płatności i przedłużanie usługi
1. Usługa rozliczana jest w okresach właściwych dla wybranego przez Abonenta pakietu Usługi
(miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych).
2. W przypadku, gdy Operator nie otrzyma Opłaty w terminie wynikającym z Faktury pro forma,
Operatorowi przysługuje prawo do zablokowania Hostingu WWW.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności
wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.
4. Na 14 dni przed końcem Okresu abonamentowego, Operator wystawi Klientowi Fakturę pro
forma z 14dniowym terminem płatności. Opłacenie Fakury pro forma w terminie skutkuje
przedłużeniem Usługi.
5. Kolejny, zaistniały w wyniku Przedłużenia, Okres abonamentowy, liczony jest od dnia upływu
dotychczasowego Okresu abonamentowego.
6. W przypadku nieopłacenia Faktury pro forma w ciągu 5 dni od upływu terminu płatności
określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Usługa jest blokowana. Usługę można opłacić
najpóźniej w ciągu 40 dni od jej zablokowania, co skutkować będzie jej Przedłużeniem. W
przypadku nieopłacenia Usługi w terminie wynikającym ze zdania drugiego niniejszego
ustępu, wszystkie dane zgromadzone w ramach Hostingu WWW zostaną usunięte, a jeśli
Abonent nie korzysta z innych Usług świadczonych przez Operatora – także jego dane
osobowe zostaną usunięte.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2015 roku.
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