Warunki ogólne rejestracji, odnawiania i transferu domen
Wersja z dnia 27/04/2009

Definicje

Registrar (Rejestrator) - Jednostka zaakceptowana przez ICANN, będąca pośrednikiem technicznym, u
którego zamawiane są domeny, i który przedstawia te zamówienia Registry. OVH, jako Registrar, moŜe
proponować niniejsze usługi.

ICANN – Organizacja określająca reguły przyznawania domen i zarządzania nimi: www.icann.org

Registry – Operator działający według reguł utworzonych przez ICANN, i który zezwala OVH na
rejestrowanie domen.

Whois - Wyszukiwarka dostępna w Internecie pozwalająca na otrzymywanie informacji dotyczących
wybranej domeny i właściciela tej domeny.

Niniejsza umowa jest zawierana pomiędzy:

− firmą OVH Sp. z o. o., mającą swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4,
(50-306), reprezentowaną przez Octava Klabę, prezesa zarządu, zwaną dalej ''OVH''
− i osobą prywatną lub firmą, która chce zarejestrować, odnowić lub przenieść domenę, zwaną dalej
''Klientem''.

OVH informuje Klienta, Ŝe domeny są przyznawane na zasadzie 'kto pierwszy, ten lepszy'. Rejestracja
domeny odbywa się po opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu płatności na koncie OVH.

W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi ogólnymi warunkami a aneksami, aneksy mają
pierwszeństwo.

Artykuł 1
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Cel
OVH jest upowaŜnione do rejestrowania w imieniu swoich Klientów domen i do ich odnawiania.
Klient ma moŜliwość rejestracji dostępnych domen, zgodnie z aktualną ofertą.

Artykuł 2
Procedura rejestracji domeny

KaŜde zamówienie rezerwacji domeny jest równoznaczne z wcześniejszą, pełną akceptacją reguł
administracyjnych i technicznych zarządzających rejestracją domen, i akceptacją reguł rozwiązywania
konfliktów, jeśli takie reguły istnieją, mogących wystąpić między właścicielem domeny i osobą trzecią
zastrzegającą sobie prawa do całości lub części tej domeny.

Zasady rejestracji będą precyzowane w

aneksach.

2.1. Klient zamawiający usługę dokonuje szczegółowego zgłoszenia na stronie www.ovh.pl z podaniem
Ŝądanych informacji.

2.2. Klient zobowiązany jest dostarczyć wszelkich informacji niezbędnych do rejestracji wybranej domeny.

Na stronie internetowej www.ovh.pl przedstawione są Klientowi wszystkie niezbędne informacje dotyczące
międzynarodowych reguł rejestracji domen utworzonych przez ICANN i Registry.

Klient zobowiązany jest dostarczyć nazwisko i kompletne dane osoby, w imieniu której rejestrowana jest
domena (registrant), nazwisko i kompletne dane jednostki właściwej do spraw administracyjnych
(administrative contact), jednostki zajmującej się płatnościami (billing contact) i jednostki właściwej do
spraw technicznych (technical contact).

Poza tym Klient dostarczy adresy IP serwera 1, i ewentualnie serwera 2, dla wybranej domeny.

Kompletne wypełnienie formularza jest koniecznym warunkiem rozpoczęcia rejestracji. KaŜda niepełna
informacja spowoduje niepowodzenie rejestracji.

Klient zapewnia i przyjmuje odpowiedzialność za fakt, Ŝe dostał pozwolenie od wszystkich osób, których
dane podaje, na podawanie ich danych osobowych. Dotyczy to nie tylko podania nazwisk i danych
adresowych, lecz takŜe przetwarzania danych osobowych -gromadzenia i publikowania w Internecie.
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2.3. OVH jest zobowiązane jedynie do starannego działania.
Wskazanie przez OVH dostępności domeny na stronie www.ovh.pl nie ma charakteru wiąŜącego. Charakteru
wiąŜącego nie ma takŜe potwierdzenie rezerwacji wysyłane pocztą elektroniczną po wypełnieniu
formalności związanych z rejestracją i otrzymaniu płatności. Tylko zatwierdzenie zamówienia przez OVH po
sprawdzeniu i rejestracji przez Registry sprawi, Ŝe rejestracja będzie waŜna. Zatwierdzenie zamówienia
następuje maksymalnie 2 dni po potwierdzeniu zamówienia, termin ten moŜe ulec przedłuŜeniu w przypadku
wystąpienia szczególnej trudności, o której Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub na
stronie http://prace.ovh.pl/.

Zamówienia zostaną przesłane przez OVH do Registry z wykorzystaniem bezpiecznego interfejsu.

Do Klienta naleŜy regularne sprawdzanie dostępności domen, które chce zamówić. Dostępność ta jest na
bieŜąco uaktualniana w bankach danych, zwłaszcza w bazie WHOIS (http://www.ovh.com/cgi-bin/whois.pl).

OVH nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się w bazie danych Whois lub w innej bazie danych o
takim charakterze ani za ich aktualizacje.

2.4. Jeśli jakiś element zamówienia rezerwacji musi zostać dodany, sprecyzowany lub zmodyfikowany, OVH
powiadomi o tym Klienta pocztą elektroniczną. Klient zobowiązuje się odpowiedzieć w ciągu maksymalnie
48 godzin.

W takiej sytuacji Klient nie ma pierwszeństwa do wybranej domeny, wybrana przez Klienta domena nie
zostanie tymczasowo zarezerwowana na rzecz Klienta. Jeśli domena będzie obiektem rezerwacji ze strony
osoby trzeciej w czasie oczekiwania na odpowiedź, OVH poinformuje o tym Klienta, który będzie musiał
wybrać inną dostępną domenę.

W przypadku, kiedy OVH nie ma moŜliwości zrealizowania zamówionej przez Klienta usługi (zmiana
adresu firmy, zmiana właściciela,...) wskutek braku działań ze strony Klienta (dostarczenie wymaganych
dokumentów, korekta błędnych danych,...), OVH ma prawo anulować zamówienie a zapłaconą kwotę
przekazać w formie punktów do 'Sakrbonki' Klienta w terminie jednego miesiąca od wysłania prośby o
uzupełnienie informacji do Klienta.

2.5. Klient oświadcza i przyjmuje za to odpowiedzialność, Ŝe informacje przesłane OVH są prawdziwe, i Ŝe
zwalnia OVH ze sprawdzania ich.
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Klient zobowiązuje się, w przypadku zmiany danych wcześniej przesłanych przy okazji rejestracji lub
odnawiania domeny, poinformować OVH o tej zmianie w ciągu 48 godzin od jej nastąpienia pocztą
elektroniczną na adres: pomoc@ovh.pl.

Klient zobowiązuje się odpowiedzieć na kaŜdą prośbę dotyczącą aktualizacji danych wysłaną przez OVH.
OVH moŜe w kaŜdym momencie zawiesić domenę, jeśli podane dane nie są prawidłowe.

2.6. Płatność
Klient dokonuje płatności przelewem na numer konta podany przez OVH na fakturze pro
forma.
Do Klienta naleŜy uregulowanie płatności dotyczącej odnowienia tak, aby płatność została zaksięgowana
najpóźniej w dniu wygaśnięcia domeny.
W przypadku braku płatności całej ceny odnowienia ustalonej w cenniku, OVH nie dokona odnowienia
zamówionego przez Klienta. Klient otrzyma email powiadamiający o zatrzymaniu działania domeny w
rocznicę jej aktywowania. OVH dokona ostatecznego usunięcia domeny w 3 dni później. Klient otrzyma
wiadomość email z informacją o usunięciu domeny z powodu braku płatności.

Odnowienie domeny po jej wygaśnięciu moŜe spowodować opóźnienia w ponownym uruchomieniu usługi.

KaŜdy brak płatności, płatność niepełna (niewłaściwa lub niekompletna suma), płatność nie zawierająca
koniecznych oznaczeń, lub dokonana za pomocą środka lub procedury nie akceptowanych przez OVH,
będzie ignorowana i spowoduje odrzucenie przez OVH podania o rejestrację, odnowienie lub transfer.

Artykuł 3
C zas trwania umowy i rozwiązanie umowy

Niniejsza umowa jest waŜna przez cały okres rejestracji domeny wybrany przez Klienta, w tym okres
ewentualnego odnowienia domeny.
OVH zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
− dostarczenia nieprawidłowych informacji podczas rejestrowania lub odnawiania domeny,
− nie przestrzegania reguł ustalonych przez ICANN, którym podlegają strony,
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− braku płatności sum wynikających z tytułu rejestracji lub odnowienia domeny,
− nie respektowania porządku publicznego, aktualnego prawa i dobrych obyczajów.

Artykuł 4
Odpowiedzialność

4.1. Dostarczenie nieprawidłowych danych osobowych, zwłaszcza w celu otrzymania domeny w sposób
anonimowy, jest zabronione i spowoduje usunięcie konta i domeny lub domen Klienta.
4.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność, bez względu na jej rodzaj, w tym takŜe konsekwencje finansowe,
w przypadku, gdy nie otrzymał on zgody osób, których nazwisko i dane adresowe przesłał w celu rejestracji
domeny, na przetwarzanie i ujawnianie ich danych osobowych. Klient oświadcza, Ŝe akceptuje i przejmuje
na siebie wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich, która mogłaby powstać po stronie OVH z
powoduopisanych w zdaniu pierwszym art. 4.2 działań Klienta.

4.3. OVH wykona aktualizacje danych osobowych w miarę moŜliwości.

4.4. Klient bierze całkowitą odpowiedzialność za podane informacje i zapewnia OVH, Ŝe osoba, w imieniu
której domena jest rejestrowana, zezwoliła na podanie jej danych. OVH nie ponosi odpowiedzialności w
przypadku, gdy osoba trzecia nie pozwoliła Klientowi na podawanie tych danych osobowych. Klient ponosi
pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje nie uzyskania zezwolenia na przetwarzanie danych
osobowych.

4.5. Klient jest odpowiedzialny za wszystko, co jest związane z zarejestrowaną domeną, w przypadku gdy
licencja uŜytkowania byłaby przyznana osobie trzeciej. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawdzenia
wszystkiego, co dotyczy uŜywania domeny zgodnie z regułami ustalonymi przez ICANN i z regułami
umowy ustalonymi przez OVH.

4.6. Klient jest posiadaczem identyfikatora i hasła przyznanego przez OVH. Utrata tych informacji lub ich
upublicznienie powodują wyłączną odpowiedzialność Klienta. Ten ostatni zobowiązuje się poinformować
OVH pocztą elektroniczną o ewentualnej utracie tych danych.

4.7. Klient zna ograniczenia w uŜytkowaniu sieci Internet. OVH nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane przerwaniem dostępu do usługi lub za spowolnienie dostępu do usługi, bez względu na
przyczynę. Odpowiedzialność OVH jest wyłączona w szczególności w przypadku przepełnienia
przepustowości łącz.
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4.8. Wszystkie przypadki szkód poniesionych wskutek zdarzeń niezaleŜnych od OVH (np. klęski Ŝywiołowe,
etc.) wyłączają odpowiedzialności OVH. Takie okoliczności jak np. powodzie, poŜary, strajki, manifestacje,
itp. będą kwalifikowane jako zdarzenia niezaleŜne od OVH i nie będą powodować odpowiedzialności OVH.
Przerwanie sieci telekomunikacyjnej, bez względu na szkodę poniesioną przez Klienta, nie powoduje
odpowiedzialności po stronie OVH. Sytuacja ta jest kwalifikowana jako niezaleŜna od OVH.
4.9. Jeśli okaŜe się, Ŝe OVH musi ponieść odpowiedzialność, odszkodowanie nie będzie wyŜsze od sumy
zapłaconej przez Klienta za rejestrację domeny za wybrany przez Klienta okres.

4.10. Klient zobowiązuje się do respektowania prawnej procedury rozwiązywania sporów dla domeny, której
dotyczy spór.
Artykuł 5
Odstąpienie domeny i licencja

5.1. Odstąpienie domeny
Odstąpienie domeny przez Klienta osobie trzeciej jest moŜliwe pod dwoma warunkami:
− poinformowania OVH o odstąpieniu w drodze listu poleconego za potwierdzeniem odbioru,
− uregulowania kosztów transferu niezbędnych do zmiany właściciela domeny w OVH,
− podpisania dokumentów zmiany właściciela wydanych przez operatora i respektowania
procedury zmiany właściciela specyficznej dla danej domeny.

5.2. Licencja uŜytkowania
Roszczenia wynikające z licencji na uŜytkowania domeny nie mogą być w Ŝadnym wypadku wysuwane
przeciw OVH. W konsekwencji, w przypadku udzielenia licencji uŜytkowania domeny osobie trzeciej,
właściciel domeny jest jedynym ponoszącym odpowiedzialność wobec osoby trzeciej, której została
udzielona licencja na uŜytkowanie domeny.
Wobec OVH właściciel domeny jest jedyną osobą właściwą w sprawach dotyczącej tejŜe domeny.

Artykuł 6
Wybór domeny

Przed zamówieniem rezerwacji, Klient zobowiązany jest dokonać właściwej weryfikacji.
Klient zobowiązany jest nie naruszać:
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− prawa dotyczącego firmy lub prawa związanego z renomą, dobrym imieniem lub ze znakiem
towarowym,
− dóbr osobistych,
− praw autorskich

Klient przejmuje odpowiedzialność za naruszenie wspomnianych praw.
Klient bierze odpowiedzialność za to, aby nazwa domeny:
- nie naruszała porządku publicznego, prawa ani dobrych obyczajów,
− nie zniewaŜała ani nie miała charakteru rasistowskiego,
− nie była przedmiotem naduŜycia.

OVH informuje, Ŝe przed rejestracją domeny do Klienta naleŜy sprawdzenie, czy rejestrowana nazwa
domeny nie jest zastrzeŜona lub czy w sprawie tej nazwy nie toczą się róŜnego rodzaju postępowania
prawne.

OVH informuje Klienta, iŜ niektóre nazwy domen, dotyczące na przykład pojęć geograficznych i/lub
geopolitycznych lub nazwy naruszające porządek publiczny, nie mogą zostać wybrane do rejestracji.

Artykuł 7
Pozwy osób trzecich

KaŜdy pozew osoby trzeciej uznany orzeczeniem Sądu, będzie w całości wzięty pod uwagę przez właściciela
domeny.

OVH informuje Klienta o moŜliwości (bez wcześniejszego ostrzeŜenia) utraty zarejestrowanej domeny w
przypadku odstąpienia domeny na rzecz osoby trzeciej, która złoŜyła pozew.

Jeśli w tym przypadku OVH zostanie zaskarŜone, Klient wypłaci OVH odszkodowanie za wszelkie koszty
związane z rozwiązywaniem sporów, bez względu na ich przyczynę i konsekwencje i bez względu na ich
naturę.

W kosztach tych zawarte są zobowiązania finansowe związane z interwencjami technicznymi, kosztami
rozwiązywania sporów, kosztami ewentualnych postępowań sądowych, jak równieŜ z honorariami
prawników.
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Niniejsze zasady dotyczą takŜe wniosków przedstawionych przez Registry i ICANN.

Artykuł 8
Dane

Klient ma prawo zmieniać lub usuwać zgromadzone dane, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

Przyjmuje się, Ŝe Ŝądanie usunięcia danych przez Klienta spowoduje rozwiązanie niniejszej umowy,
poniewaŜ będzie to usunięcie danych obowiązkowo wymaganych przez Registry.

W rezultacie, dane konieczne do publikacji baz danych w Internecie zarządzających domenami są uwaŜane
za jawne. Klient nie moŜe w konsekwencji sprzeciwić się ich ujawnianiu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Ŝyczy on
sobie rozwiązania niniejszej umowy.

Klient dysponuje w kaŜdej chwili prawem dostępu do dotyczących go danych osobowych, aby weryfikować
dane zarejestrowane i zachowane przez OVH.

Artykuł 9
Zachowanie i przesyłanie danych

9.1. Dane przesłane do OVH przez Klienta są przetwarzane przez czas zgodny z prawem, konieczny do
nawiązania i ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązani stosunku prawnego między nimi, bez względu na
to, czy Klient jest osobą prywatną czy jest to firma.

Wszystkie dane zapisane i zarchiwizowane przez OVH będą świadectwem między stronami, z wyjątkiem
świadectwa przeciwnego ze strony Klienta.

9.2.

OVH zobowiązuje się do przesyłania posiadanych danych wyłącznie w celu przyśpieszenia rejestracji

domeny wybranej przez Klienta.

We wszystkich innych przypadkach OVH zobowiązuje się nie rozpowszechniać danych osobowych
dotyczących Klienta.
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Artykuł 10
Transfer lub usunięcie domeny

10.1. Transfer lub usunięcie wymuszone
KaŜde orzeczenie Sądu lub innych organów dotyczące transferu lub usunięcia domeny zarejestrowanej przez
Klienta będzie wykonywane przez OVH bez wcześniejszego poinformowania Klienta.

10.2. Transfer lub usunięcie dobrowolne
Dobrowolny transfer domeny rozumiany jako zmiana Registrara będzie mógł być dokonany w kaŜdej chwili
przez Klienta.

Transfer rozpocznie się po zamówieniu dokonanym w imieniu Klienta przez nowego Registrara, pod
warunkiem braku innych procedur w toku między Klientem i OVH.
Nie odnowienie domeny na czas będzie się wiązało z usunięciem domeny i sprawi, Ŝe domena będzie
dostępna dla osób trzecich od chwili usunięcia.

Zabrania się transferować domeny, która jest przedmiotem sporu.

10.3. Warunki finansowe
KaŜdy transfer lub usunięcie domeny, bez względu na przyczynę, nie spowoduje zwrotu sum zapłaconych
OVH, z wyjątkiem sytuacji udowodnienia odpowiedzialności po stronie OVH za te zmianę lub to usunięcie.

Artykuł 11
Zupełność zobowiązań i zmiany

Reguły stworzone przez ICANN i Registry dotyczące nazw domen mają prawne zastosowanie w niniejszych
warunkach ogólnych.
KaŜda zmiana warunków wiąŜących OVH z Registry i ICANN stosowana jest natychmiast i bez
wcześniejszego poinformowania o tym Klienta, który bezzwłocznie ją akceptuje.

Artykuł 12
Akceptacja lub rezygnacja

Strony mogą zmienić brzmienie postanowień niniejszych warunków ogólnych we wzajemnych stosunkach,
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takie zmiany jednakŜe nie mają wpływu na inne stosunki prawne nawiązane, bądź mogące powstać w
przyszłości na podstawie tych warunków ogólnych.
Takie zmiany nie powodują powstania po stronie osób trzecich jakichkolwiek roszczeń związanych z taką
zmianą.

śadne opóźnienie, zaniechanie, czy zaniedbanie ze strony OVH w wykonaniu jakiegokolwiek prawa
wynikającego z niniejszej umowy, nie naruszy tych praw, ani nie będzie interpretowane z jego strony jako
rezygnacja z korzystania z jego praw.

Artykuł 13
Częściowa niewa Ŝność

Jeśli jakieś postanowienie niniejszych warunków ogólnych zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem
sądu za niewaŜne, nie tracą waŜności i nadal wiąŜą strony pozostałe postanowienia niniejszych warunków
ogólnych.

Artykuł 14
Nagłówki
Nagłówki artykułów niniejszych Warunków umowy mają na celu jedynie ułatwić zrozumienie treść umowy i
nie mają same w sobie mocy wiąŜącej.

Artykuł 15
Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki ogólne podlegają prawu polskiemu.

W przypadku, gdy między stronami wdadzą się w spór dotyczący wykonania lub interpretacji umowy, strony
ustalają, Ŝe przed jakimikolwiek działaniami przed Sądem, o naruszeniach będzie najpierw powiadomiona
strona przeciwna listem poleconym za potwierdzenia odbioru.

KaŜda strona będzie mogła po 10 dniach od wysłania listu poleconego, rozpocząć konieczną procedurę w
Sądzie.

OVH i Operator Rejestracji zastrzegają sobie prawo do przeniesienia domeny Klienta w stan oczekiwania aŜ
do rozwiązania tej sytuacji.
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OVH i Operator Rejestracji zastrzegają sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia domeny Klienta w
przypadku, gdy ten uŜywa domeny do wysyłania niechcianej reklamy handlowej, niezgodnie ze stosowanym
prawem lub akceptowaną polityką uŜytkowania Internetu, lub jeśli Klient uŜywa swojej domeny do
nielegalnej działalności.
Klient akceptuje, Ŝe OVH będzie mogło usunąć domenę Klienta, jeśli OVH otrzyma odpowiednie orzeczenie
Sądu lub właściwego organu.

SPIS ANEKSÓW:
ANEKS 1 - ROZSZERZENIA GLOBALNE
ANEKS 2 - ROZSZERZENIA NARODOWE („COUNTRY-CODE”)

ANEKS 1 – ROZSZERZENIA GLOBALNE
Niniejszy aneks jest uzupełnieniem ogólnych warunków rejestracji, odnawiania i transferu domen.
Rozszerzenia globalne są następujące:
Domeny .biz - Registry to Neulevel.
Domeny .com – Registry to Verisign Inc.
Domeny .info – Registry to Afilias Limited.
Domen .net – Registry to Verisign.
Domeny .org – Registry to Public Interest Registry.
Domeny .name – Registry to Global Name Registry.
Domeny .mobi – Registry to mtld.mobi.
Domeny .pro – Registry to Registrypro.
Domeny .tel – Registry to Telnic.

Podlegają one regułom ICANN:
Klient zobowiązuje się nie kontaktować Registry w sprawach dotyczących rejestracji domeny, jej
anulowania, usunięcia lub transferu. Klient zobowiązuje się kontaktować bezpośrednio z OVH. Klient
zobowiązuje się nie publikować i nie rozpowszechniać w bazie Whois danych adresowych, adresu email ani
faksu Registry.
Klient zobowiązuje się poprawiać i aktualizować informacje na temat domeny podczas całego okresu
rejestracji domeny.
Klient nie moŜe sprzeciwić się publikowaniu swoich danych osobowych w bazie Whois. śądanie usunięcia
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danych osoboych przez Klienta spowoduje rozwiązanie niniejszej umowy.

W przypadku, gdy między stronami wdadzą się w spór dotyczący wykonania lub interpretacji umowy, strony
ustalają, Ŝe przed jakimikolwiek działaniami przed Sądem, o naruszeniach będzie najpierw powiadomiona
strona przeciwna listem poleconym za potwierdzenia odbioru.

KaŜda strona będzie mogła po 10 dniach od wysłania listu poleconego, rozpocząć konieczną procedurę w
Sądzie.
OVH i Registry zastrzegają sobie prawo do przeniesienia domeny Klienta w stan oczekiwania aŜ do
rozwiązania tej sytuacji.

Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z warunkami umowy i zobowiązuje się przestrzegać postanowień kodeksu
rozwiązywania konfliktów ICANN (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) znajdującego się na
stronie: http://www.icann.org/udrp/udrp.htm (wersja w języku angielskim).
Domena moŜe zostać zawieszona, anulowana bądź przetransferowana zgodnie z zasadami ICANN i
Registry, w celu poprawienia błędów popełnionych przez Registry lub OVH lub aby rozwiązać
spory dotyczące domeny.

W przypadku domen .PRO Klient zobowiązuje się zapoznać się z nastepującym regulaminem i respektować
jego postanowienia:

http://registry.pro/policies_termsofuse.htm
W przypadku sporu dotyczącego domen .TEL (spory między Klientem i registry TELNIC, spory dotyczące
nazwy domeny) stosuje się prawo Zjednoczonego Królestwa.

OVH przypomina, Ŝe domeny .tel nie mogą być przypisane do usługi serwera wirtualnego i serwera
dedykowanego. Serwery DNS są automatycznie konfigurowane przez Telnic i nie mogą być modyfikowane
podczas zamówienia.
Tylko firma posiadająca akredytację registry Telnic moŜe zapewnić usługę hostingu dla domen .tel.

ANEKS 2 – ROZSZERZENIA NARODOWE („COUNTRY-CODE”)
Niniejszy aneks jest uzupełnieniem ogólnych warunków rejestracji, odnawiania i transferu domen.

DOMENY .FR
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Registry zarządzający domenami .fr to Afnic.
Klient zobowiązuje zapoznać się z regulaminem AFNIC (Association Francaise pour le Nommage Internet
en Cooperation). Regulamin dostępny jest na stronie: http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr

DOMENY .RE
Registry zarządzający domenami .re to Afnic.
Klient zobowiązuje zapoznać się z regulaminem AFNIC (Association Francaise pour le Nommage Internet
en

Cooperation).

Regulamin

dostępny

jest

na tej stronie:

http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-re

DOMENY .BE
Registry zarządzający domenami .be to Dns.Be.
Klient zobowiązuje sie zapoznać z warunkami rejestracji domen zarządzanych przez Dns,Be:
www.dns.be/pdf/Enduser_Terms_And_Conditions_fr_v3.1.pdf

DOMENY .EU
Registry zarządzający domenami .eu to EuRid.
Klient zobowiązuje się zapoznac się z:
Polityką rejestracji domen .eu:

http://www.eurid.eu/images/Documents/V2_Reg_Policy/regpolicy%20v2%200_pl.pdf
Warunkami rejestracji domen .eu:
http://www.eurid.eu/images/Documents/V2_Trms_Cond/terms%20conditions%20v2_pl.pdf

DOMENY .PL
Registry zarządzający domenami .pl to Nask.
Klient zobowiązuje się zapoznać się z:
http://www.dns.pl/regulaminy.html

DOMENY .UK
Registry zarządzający domenami .uk to Nominet.
Klient zobowiązuje się zapoznać się z warunkami rejestracji domen w Nominet:
http://www.nominet.org.uk/

DOMENY .DE
Registry zarządzający domenami .de to Denic.
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Klient zobowiązuje się zapoznać z: warunkami szczegółowymi Denic:
− http://www.denic.de/en/bedingungen.html
przewodnikiem zarządzania domenami:
− http://www.denic.de/en/richtlinien.html
cennikiem Denic:
− http://www.denic.de/en/preisliste.html

DOMENY .ES
Registry zarządzający domenami .es to Red.Es.
Klient zobowiązuje się zapoznać się z warunkami rejestracji Red.Es:
http://www.ovh.es/espacio_clientes/documentos_legales/

DOMENY .AT
Registry zarządzający domenami .at to Nic.At.
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji Nic.At:
http://www.nic.at/en/service/legal_information/terms_conditions

DOMENY .CH I .LI
Registry zarządzający domenami .ch i .li to SWITCH.
Klient zobowiązuje się zapoznać z:
−

regulaminem rejestracji nazwy domeny:

https://nic.switch.ch/reg/ocLoad.action?res=EF6GW7LBPN6G2235EFVGC6LAMJQW62RBP
JVXYY35EFFFYWCRPA7VC2D4EB7GU2A
−

ogólnymi warunkami rejestracji i zarządzania domenami .ch i .li:
https://nic.switch.ch/reg/ocLoad.action?res=EF6GW7LBPN6G2235EFVGC6LAMJQW62RBPJVXYY3
5EFHUSTCRPA3FC2D4EB7GU2A

DOMENY .NL
Registry zarządzający domenami .NL to SIDN.
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji SIDN:
http://www.sidn.nl/ace.php/p,728,2682,1545602350,Reglement_voor_registratie_nl_domeinnamen_versie_1_2_
UK_15_mei_2008_pdf

DOMENY .CC
Registry zarządzający domenami .CC to VERISIGN.
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Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji VERISIGN:
http://www.verisign.com/information-services/naming-services/othertlds/page_042130.html

DOMENY .TV
Registry zarządzający domenami .TV to VERISIGN.
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji VERISIGN:
http://www.verisign.com/information-services/naming-services/othertlds/page_042130.html

DOMENY .IT
Registry zarządzający domenami .IT to NIC.IT.
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji NIC.IT:
http://www.nic.it/en/documenti/Regulation5.0.2.pdf

DOMENY .FM I .AM
Registry zarządzający domenami .FM I .AM to BRS Media Inc.
Klient zobowiązuje się zapoznać z:
−

regulaminem rejestracji nazw domen .FM: http://dot.fm/policy.html

−

regulaminem rejestracji nazw domen .AM: http://dot.am/policy.html

DOMENY .MU
Registry zarządzający domenami .MU to CoCCa.
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji:

http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?categoryid=7
DOMENY .GS
Registry zarządzający domenami .GS to CoCCa.
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji:
http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?categoryid=17

DOMENY .CX
Registry zarządzający domenami .CX to CoCCa.
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji:
http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?categoryid=1

DOMENY .TL
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Registry zarządzający domenami .TL to CoCCa.
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji:
http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?categoryid=3

DOMENY .NU
Registry zarządzający domenami .NU to WorldNames.
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji:
https://www.nunames.nu/about/terms.cfm

DOMENY .CAT
Registry zarządzający domenami .CAT to Fundacio puntCAT.
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji:
- http://domini.cat/media/upload/arxius/cat-RegistrationAgrmt.pdf
- http://domini.cat/media/upload/arxius/charter.pdf

DOMENY .PT
Registry zarządzający domenami .PT to Dns.Pt.
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji Dns.Pt:
https://online.dns.pt/imagens/site/home_290/fotos/79021759982250550415.pdf

DOMENY .IE
Registry zarządzający domenami .IE to IRELAND'S DOMAIN REGISTRY (IEDR).
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji IEDR:

https://www.domainregistry.ie/RegistrationPolicy.php
DOMENY .CN
Registry zarządzający domenami .CN to China Internet Network Information Center (CNNIC).
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji CNNIC:
http://www.cnnic.cn/html/Dir/2005/03/24/2861.htm

DOMENY .TW
Registry zarządzający domenami .TW to Taiwan Network Information Center (TWNIC).
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji TWNIC:
http://www.twnic.net.tw/English/DN_01.htm - b
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DOMENY .HT
Registry zarządzający domenami .HT to Nic.ht.
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji Nic.ht:
http://www.nic.ht/info/

DOMENY .US
Registry zarządzający domenami .US to Neustar.eu.
Klient zobowiązuje się zapoznać z warunkami rejestracji Neustar.us:
http://www.neustar.us/policies/docs/neustar_registrar_terms.pdf
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