
 

 
 

Warunki rejestracji i zarządzania nazwami domen  
(Umowa rejestracyjna) 

(obowiązuje od 25 maja 2018) 
 

 

1. Ogólne 
 

1. Niniejsza umowa reguluje prawa i obowiązki Key-Systems GmbH („Rejestrator”) oraz 
właściciela domeny, jego agenta lub przedstawiciela („Klient”) w odniesieniu do nazw 
domen, które są zarejestrowane i zarządzane u Rejestratora przez właściciela domeny lub 
jego imieniu. 

 

2. Klient jest świadomy, że Rejestrator jest oficjalnym rejestratorem domen, akredytowanym 
przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers, zwaną dalej ICANN), a także w innych rejestrach 
krajowych i międzynarodowych. Świadcząc usługi rejestracji lub zarządzania nazwami 
domen, Rejestrator działa jako pośrednik między klientem a organizacjami 
odpowiedzialnymi za zarządzanie centralnymi bazami danych. Rejestrator nie ma wpływu 
na to, czy nazwy domen stosowane dla klientów są zarejestrowane i / lub są wolne od praw 
stron trzecich. Rejestrator nie może tego zagwarantować, podobnie jak kontynuacji 
rejestracji nazw domen. 

 

3. Wiele domen najwyższego poziomu jest administrowanych przez różne krajowe lub 
prywatne organizacje („rejestry”). Zarówno ICANN jak i każda z tych organizacji mają swoje 
własne warunki dotyczące rejestracji i używania nazw domen oraz ewentualnie 
postępowania w sprawie sporów dotyczących nazwy domeny. Rejestrator jest zobowiązany 
do przekazania swoim klientom tych warunków i zasad, a także zasad rozstrzygania 
sporów. Składając wniosek o rejestrację domeny lub transfer domeny, Klient oświadcza, że 
zna istniejące i aktualne warunki rejestracji i zasady ICANN oraz odpowiedniego rejestru i 
akceptuje je jako zasadniczą część niniejszej umowy. 

 

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że zasady rejestracji poszczególnych rejestrów lub zasad 
ICANN mogą się zmieniać co jakiś czas i zgadza się na bieżąco zasięgać informacji o 
obowiązujących zasadach i akceptować te zmiany lub usuwać podlegające im nazwy 
domen. Rejestrator będzie dostarczał informacje o istotnych zmianach w swoich 
biuletynach (newsletterach), a także udostępni link do najbardziej aktualnych zasad na 
swojej stronie internetowej. 

 

5. Klient potwierdza, że rejestracja nazwy domeny może zostać w dowolnym momencie 
anulowana z powodu naruszenia obowiązujących zasad rejestru lub Rejestratora. Klient 
zgadza się w szczególności na anulowanie, usunięcie lub przeniesienie nazwy domeny 
zgodnie z warunkami lub zasadami rejestracji danego rejestru lub z powodu działania 
Rejestratora lub rejestru, pod warunkiem, że jest ono przeprowadzane przez Rejestratora 
(1) w celu skorygowania błędów przy rejestracji lub przeniesieniu, (2) w celu 
rozstrzygnięcia sporów dotyczących zarejestrowanych nazw domen lub (3) z powodu 
naruszenia zasad rejestracji, pod warunkiem że takie działanie nie narusza zasad ICANN 
ani zasad rejestru. 

 

6. Rejestrator może w każdej chwili zmienić niniejszą umowę rejestracyjną. Rejestrator 
zobowiązuje się poinformować Klienta o zmianie warunków drogą pocztową lub mailowo, 
chyba że takie powiadomienie wymaga znacznych wysiłków. Klient może zgłosić sprzeciw 
wobec zmian w ciągu 14 dni od daty wysłania powiadomienia. W przypadku sprzeciwu 
Klienta Rejestrator może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni lub w najbliższym 
możliwym terminie. Jeśli Klient nie wyrazi sprzeciwu, nowe warunki zostaną uznane za 
zaakceptowane przez Klienta i staną się częścią stosunku umownego. 

 

7. Jeśli Klient rejestruje nazwę domeny dla stron trzecich lub w ich imieniu, musi upewnić się 



 

 
 

przed złożeniem zamówienia, że strona trzecia zna i akceptuje wszystkie odpowiednie 
zasady i warunki rejestracji, w tym niniejszą umowę rejestracyjną i naszą politykę 
prywatności. Klienci, którzy działają jako odsprzedawcy lub dystrybutorzy, są zobowiązani 
do przekazania tych warunków całkowicie i obowiązkowo końcowemu klientowi / 
rejestrującemu oraz do udokumentowania ich akceptacji odpowiednimi dowodami. Klient 
jest również zobowiązany do poinformowania rejestrującego o wszystkich 
powiadomieniach Rejestratora dotyczących ich nazw domen, warunków rejestracji oraz 
wszystkich opłat obowiązujących przy rejestracji. Zasady rejestrów i ICANN mające 
zastosowanie do Rejestratorów mają zastosowanie odpowiednio do Klientów działających 
jako odsprzedawcy. Przed zażądaniem zakończenia rejestracji nazwy domeny lub zmiany 
danych kontaktowych rejestrującego, należy zapewnić autoryzację przez stronę trzecią 
takiego zakończenia lub modyfikacji. Prośby o przeniesienie lub wnioski o Kody 
Przeniesienia wnoszone przez stronę trzecią muszą być traktowane zgodnie z polityką 
przenoszenia odpowiedniego rejestru i / lub ICANN. Klient zobowiązuje się do gromadzenia 
i utrzymywania odpowiednich dowodów i wymaganej dokumentacji jako dowodu umowy z 
klientem oraz do udokumentowania upoważnienia do wszelkich czynności wykonywanych 
w imieniu strony trzeciej, przesyłając te dokumenty do Rejestratora na żądanie. 

 

8. Jeżeli zarejestrowany właściciel nazwy rejestruje nazwę domeny za pośrednictwem strony 
trzeciej, agenta lub dystrybutora, akceptuje wszystkie działania i zaniechania tych stron 
jako własne. Właściciel zarejestrowanej nazwy wyraźnie upoważnia te strony do podjęcia 
działań administracyjnych dotyczących wszystkich nazw domen zarejestrowanych w jego 
imieniu u Rejestratora. 

 

9. Zarówno Rejestrator, jak i Klienci upoważnieni przez właściciela zarejestrowanej nazwy 
będą uważani za wyznaczonych agentów właściciela zarejestrowanej nazwy w odniesieniu 
do zarządzania i rejestracji nazwy domeny w odniesieniu do ICANN, rejestru lub innych 
stron uczestniczących w procesie rejestracji. 

 

10. W przypadku, gdy Rejestrator, zgodnie z polityką rejestru, nie może utrzymywać rejestracji 
nazwy domeny Klienta lub swojej własnej akredytacji, Rejestrator ma prawo do 
wyjątkowego wypowiedzenia umowy rejestracyjnej z Klientem w terminie 14 dni do końca 
miesiąca. Jako wyznaczony agent właściciela zarejestrowanej nazwy, Rejestrator jest w 
każdej chwili upoważniony do przeprowadzania transakcji uważanych za niezbędne do 
zarządzania nazwą domeny, w tym do aktualizacji danych lub do przeniesień. 

 
 

2. Rejestracja i przenoszenie nazw domen 
 

1. Składając wniosek o rejestrację i / lub przeniesienie nazwy domeny przez / do Rejestratora, 
Klient upoważnia Rejestratora do przesyłania w jego imieniu do odpowiedniego rejestru, 
bezpośrednio i w czasie rzeczywistym, wszystkich wpisów i zmian dokonywanych u 
Rejestratora (np. Aktualizacji DNS, Aktualizacji danych rejestracyjnych, innych konfiguracji 
domen). Rejestrator jest uprawniony do cofania bezprawnych transakcji. 

 

2. Klient zobowiązuje się zagwarantować, że wnioskowana nazwa domeny i zamierzone 
użycie nazwy domeny: (a) nie naruszają praw osób trzecich, (b) że nie istnieją żadne inne 
prawne lub faktyczne przeszkody stojące na przeszkodzie rejestracji, ( c) wybrana nazwa 
nie narusza moralnych zwyczajów, (d) że wniosek o rejestrację następuje w wyniku 
znajomości i uwzględnienia wytycznych i zasad odpowiedniego rejestru oraz (e) jest 
upoważniony do zażądania tej operacji. Rejestrator nie jest zobowiązany do weryfikowania 
tych kompetencji. Rejestrator może odrzucić wszelkie wnioski o rejestrację lub 
przeniesienie nazwy domeny bez podania przyczyny. 

 

3. Klient potwierdza, że wnioski o rejestrację nazwy domeny są zwykle wykonywane przez 
rejestr na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Rejestrator nie daje żadnej gwarancji na 
pomyślne przydzielenie zamówionych domen i zwalnia się z obowiązku świadczenia usługi 



 

w przypadku niemożliwości wykonania zamówienia. Rejestrator nie jest zobowiązany do 
przestrzegania tej zasady w przypadku wielu wniosków o jedną nazwę domeny. 

 

4. Okres rejestracji po pierwszym wniosku o rejestrację nazwy domeny lub przeniesienie 
nazwy domeny od innego rejestratora może wynosić od jednego do dziesięciu lat, w 
zależności od nazwy domeny. 

 

5. Składając wniosek o przeniesienie domeny od innego dostawcy do Rejestratora, Klient 
potwierdza, że jest upoważniony do dysponowania nazwą domeny. Po zakończeniu 
przeniesienia właściciel domeny jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych 
zapisanych w bazie danych rejestracji dla nazwy domeny oraz do ich skorygowania w razie 
potrzeby. Rejestrator jest upoważniony do cofnięcia przeniesień nazw domen w przypadku, 
gdy wcześniejsze przeniesienie nazwy domeny nastąpiło bez upoważnienia poprzedniego 
rejestrującego lub w przypadku bezprawnego utracenia kontroli nad domeną przez 
poprzedniego rejestrującego. 

 

6. Żądając przeniesienia nazwy domeny na osobę trzecią („zmiana własności”), Klient 
potwierdza, że strona trzecia wyraźnie zgodziła się na zmianę właściciela i warunki 
niniejszej umowy i naszej polityki prywatności oraz dostarczy na żądanie dokumentację w 
tym celu.  Rejestrator jest uprawniony do anulowania lub odmowy dokonania zmiany 
właściciela w przypadku, gdy taka umowa nie jest udokumentowana. 

 

7. W odniesieniu do rejestracji nazw domen w skryptach wielojęzycznych (IDN) lub w ramach 
nowo wprowadzonych domen najwyższego poziomu Rejestrator nie sprawuje żadnej 
kontroli nad tymi rejestracjami i usługa może zostać zmodyfikowana, przerwana lub nawet 
zakończona przez rejestr bez uprzedzenia. Rejestrator nie ma obowiązku zagwarantowania 
ciągłości istnienia lub dostępności nazw domen, ich przydatności do planowanego 
użytkowania lub zastosowań, a rejestracja i korzystanie z takich nazw domen jest 
obarczone ryzykiem Klienta. Klient potwierdza, że funkcjonalność nazw domen może nie 
być taka sama, jak w przypadku zwykłych nazwach domen. Ponadto, Klient przyjmuje do 
wiadomości, że nazwa domeny może nie działać w pełni lub w każdym zastosowaniu, 
ponieważ może wymagać niezbędnych nowych funkcji technicznych. 

 

8. Klient wyraźnie wyraża zgodę na natychmiastowe wykonanie usługi przez Rejestratora. 
Rejestracja, przeniesienie i odnowienie nazwy domeny jest usługą świadczoną zgodnie ze 
specyfikacją dostarczoną przez Klienta. Prawo do odstąpienia od umowy lub zwrotów w 
umowach zawieranych na odległość (§ 312 niemieckiego kodeksu cywilnego) jest zatem 
wykluczone. 

 
 

2a. Nazwy Domen Premium 
 

1. W przypadku nazw domen, które zostały wskazane przez odpowiedni rejestr jako Domeny 
Premium, cena za rejestrację, odnowienie i / lub przeniesienie może różnić się od 
standardowych cen domen TLD („Cena Premium”). W takich przypadkach odpowiednie 
opłaty za transakcję będą podawane osobno. 

 

2. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku błędnego wyświetlenia 
Cen Premium w interfejsie użytkownika podczas rejestracji, odnawiania lub przenoszenia 
Nazw Domen Premium Rejestrator może w dowolnym momencie cofnąć transakcję i 
zwrócić Nazwę Domeny Premium do rejestru lub poprzedniego rejestratora, pod 
warunkiem że takie wyświetlenie zostało spowodowane brakującym lub błędnym 
określeniem Nazwy Domeny Premium lub stosownej opłaty przez rejestr, lub jeśli nazwa 
nie została rozpoznana przez Rejestratora. Opłaty za transakcję 



 

 
 

zapłacone z góry zostaną zwrócone Klientowi. Rejestrator może ewentualnie zaoferować 
utrzymanie statusu transakcji pod warunkiem, że Klient pokryje różnicę między opłatą 
standardową a Ceną Premium. 

 

3. Rejestrator poinformuje Klienta, jeżeli Rejestr zmieni nazwę zarejestrowanej lub zażądanej 
nazwy domeny na status Premium. 

 

4. Transakcje dotyczące Nazw Domen Premium, które wymagają opłaty, będą realizowane 
tylko po otrzymaniu stosownej opłaty. 

 
 

2b. Posprzedażowe Nazwy Domen 
 

1. Rejestrator umożliwia sprzedaż i zakup nazw domen wystawionych na platformach 
posprzedażowych. Takie nazwy domen mogą albo mieć stałe ceny albo oferować 
możliwość złożenia oferty podczas wyszukiwania domeny lub na listach. 

 

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Nazwy Domen na rynku posprzedażowym to nazwy 
domen już zarejestrowane przez strony trzecie oraz że przed udostępnieniem nazwy 
domeny do użytkowania na koncie Klienta, może być wymagane przeniesienie Rejestratora 
oraz zgoda aktualnego właściciela. 

 

3. Składając ofertę kupna lub kupując po ustalonej cenie, Klient upoważnia Rejestratora do 
obciążenia konta Klienta odpowiednią kwotą. 

 

4. Rejestrator nie może zagwarantować, że nazwa domeny rynku posprzedażowego jest 
nadal dostępna w momencie otrzymania płatności, że nie złożono wyższej oferty lub że 
sprzedawca jest uprawniony do dysponowania nazwą domeny. Klient zgadza się, że 
Rejestrator może anulować zamówienia, które nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z 
warunkami zamówienia oraz zwrócić płatność jako uznanie na konto Klienta. Rejestrator 
jest ponadto upoważniony do anulowania bezprawnych przeniesień z mocą wsteczną. 

 

5. Klient zgadza się zaktualizować własność nazwy domeny i inne dane kontaktowe 
natychmiast po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu transakcji. 

 

6. W przypadku zwrotu lub innej formy niezapłacenia przez Klienta ceny zakupu, Rejestrator 
jest uprawniony do zwrócenia nazwy domeny do sprzedawcy lub przejęcia własności 
nazwy domeny. 

 

7. W przypadku, gdy Klient oferuje posiadane przez siebie nazwy domen na platformach 
posprzedażnych za pośrednictwem interfejsu Rejestratorów, Rejestrator jest 
odpowiedzialny tylko za przesłanie żądania umieszczenia do dostawcy usług 
posprzedażnych. Podczas umieszczania nazwy domeny na platformie posprzedażnej, 
Klient wyraźnie upoważnia Rejestratora do przeniesienia nazwy domeny do nowego 
właściciela lub zgadza się na przeniesienie do innego rejestratora, gdy Rejestrator zostanie 
o to poproszony przez operatora platformy posprzedażowej. To upoważnienie wygasa po 
upływie 60 dni od umieszczenia nazwy domeny i automatycznie odnawia na kolejne 60 dni 
po wygaśnięciu. 

 
 

3. Dane właściciela domeny 
 

1. Klient zobowiązuje się do zapewnienia Rejestratorowi następujących informacji i danych 
rejestracyjnych w celu udokumentowania własności i innych upoważnień, 



 

 
 

przekazywanie do rejestru (jeśli dotyczy) i ewentualnie w celu publikowania w publicznej 
bazie danych zarejestrowanych nazw domen. Przetwarzanie odbywa się w pełnej 
zgodności z naszą polityką prywatności i obowiązującym prawem. Dostarczając lub 
zmieniając te dane w interfejsie internetowym, Klient zapewnia, że informacje są poprawne, 
kompletne i zgodne z prawdą. Dotyczy to w szczególności: 

 

- Aktualnych i kompletnych informacji na temat imienia i nazwiska osoby prawnej, adresu 
korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu głosowego; 

 

- Adresu IP serwera nazwy domeny (serwer podstawowy i pomocniczy) oraz nazwa tych 
serwerów; 

 

- Imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, kontakt 
techniczny i kontakt rozliczeniowy. 

 

2. Niezbędne informacje i dane mogą się różnić w zależności od TLD. W zależności od 
wymagań rejestru lub od rejestru może być wymagana większa lub mniejsza ilość 
informacji. W przypadku, gdy wymagane jest więcej danych, dane te muszą zostać 
dostarczone podczas procesu rejestracji lub dostarczone na żądanie przez Rejestratora. 

 

3. Informacje i dane muszą być aktualizowane w razie potrzeby, a niepełne dane muszą być 
uzupełniane. Klient przyjmuje do wiadomości, że podanie nieprawidłowych, nieaktualnych 
lub niekompletnych danych może bezpośrednio doprowadzić do utraty praw z usługi bez 
zwrotu kosztów. Dotyczy to również sytuacji, w których Klient nie zastosował się w 
odpowiednim czasie do któregokolwiek z żądań Rejestratora o skorygowanie danych lub 
przedstawienie dowodu ich dokładności. 

 

4. Aktualizacja danych właściciela zarejestrowanej nazwy może spowodować tymczasową 
blokadę żądań przeniesienia dla danych nazw domen. Jeśli tylko pozwalają na to zasady, 
Rejestrator może - ale nie musi - zaoferować rezygnację z tej blokady. 

 

5. Przekazując dane osoby trzeciej, Klient potwierdza, że poinformował osobę trzecią o 
udostępnieniu i korzystaniu z danych w kontekście naszej polityki prywatności oraz że 
strona trzecia wyraźnie zgodziła się z tym postanowieniem i wykorzystaniem oraz że jest 
świadoma tych warunków. 

 

6. Przy korzystaniu z usług mających na celu ochronę prywatności danych obowiązują zasady 
i warunki usługodawcy. To samo dotyczy usług powierniczych i usług sygnalizowania 
obecności. 

 
 

4. Odnowienia rejestracji 
 

1. Odnowienie rejestracji jest możliwe przez okres od 1 do 10 lat w zależności od nazwy 
domeny pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony maksymalny okres rejestracji. 

 

2. Umowa o rejestrację i administrowanie nazwą domeny jest odnawiana automatycznie na 
okres kolejnych 12 miesięcy na koniec okresu rejestracji, o ile nie zostanie rozwiązana z 
okresem wypowiedzenia wynoszącym trzy miesiące przed datą wygaśnięcia, chyba że 
uzgodniono inaczej. 

 

3. W przypadku odnowienia obowiązuje cennik aktualny w dniu odnowienia. Klient przyjmuje 
do wiadomości, że opłaty za przedłużenie i przeniesienie mogą ulec zmianie w krótkim 
czasie i zgadza się na weryfikację aktualnej ceny przed każdym zamówieniem i 
ewentualnym automatycznym odnowieniem. Rejestrator w miarę możliwości poinformuje 
Klienta o zmianach w aktualnych opłatach w swoim biuletynie (newsletterze). Rejestrator 
jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówień w przypadku zmiany ceny między 
datą zamówienia a datą realizacji. 



 

 
 

4. Klient zostanie poinformowany e-mailem o obowiązku zapłaty za przedłużenie zgodnie z 
przepisami ICANN lub odpowiedniego rejestru przed upływem okresu rejestracji. Jeśli 
Klient nie wypowie umowy w terminie, a jako swoją metodę płatności wybrał kartę 
kredytową lub polecenie zapłaty i wprowadził bieżące i poprawne dane dotyczące 
płatności, wówczas Rejestrator automatycznie podejmie próbę pobrania należnej kwoty 10 
dni przed datą wygaśnięcia i umowa zostanie odpowiednio przedłużona. Klient ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za terminowe dokonywanie stosownych opłat lub za 
funkcjonalność wybranej płatności. 

 
 

5. Zakończenie zarządzania 
 

1. W przypadku nieotrzymania opłaty za odnowienie zarejestrowanej nazwy domeny na 3 dni 
przed upływem okresu obowiązywania umowy, Klient traci prawo do nazwy domeny. To 
samo dotyczy przypadku obciążenia zwrotnego płatności za nazwę domeny lub 
niepowodzenie wybranej metody płatności. 

 

2. W przypadku nazw domen anulowanych przez Klienta; nazw domen, które nie zostały 
przedłużone w momencie wygaśnięcia, pomimo przypomnienia o zbliżającym się 
wygaśnięciu; lub niewniesieniu opłat za przedłużenie, Rejestrator jest upoważniony do 
dezaktywacji tej nazwy domeny według własnego uznania lub zmiany wpisów DNS 
(„dezaktywacja”), aby zwrócić domenę do Rejestru w celu usunięcia lub dalszego 
zarządzania nią w rejestrze („usunięcie”) lub do sprzedaży, na aukcji, przekazania osobom 
trzecim, przejęcia w celu dalszego własnego użytkowania („wykorzystanie”). Rejestrator 
zacznie podejmować takie działania nie wcześniej niż 14 dni po wygaśnięciu nazw domen z 
Okresem Prolongaty Odnowienia lub po wygaśnięciu nazw domen bez takiego okresu. 
Klient zgadza się, że wypowiedzenie lub nieprzedłużenie nazwy domeny lub niezapłacenie 
należnych opłat za przedłużenie stanowi jego zgodę na opisane powyżej działania, jak 
również odnowienie nazwy domeny w zakresie niezbędnym do ich podjęcia, pod 
warunkiem, że Klient nie sprzeciwia się temu wyraźnie przed terminem zakończenia i nie 
istnieje żadna inna sprzeczna z tym umowa. 

 

3. Po wykorzystaniu nazw domen Rejestrator może według własnego uznania zapewnić 
Klientowi udział w przychodach netto z użytkowania. Udział zostanie przekazany na konto 
klienta. Dla celów tego zapisu „przychody netto” oznaczają wpływy, które Rejestrator 
otrzymuje od innej strony lub od trzeciego dostawcy w wyniku użytkowania, pomniejszone 
o koszty związane z wykorzystaniem ponoszone przez Rejestratora. Klient zgadza się, że 
nie istnieje roszczenie prawne do żadnej części przychodów netto. Rejestrator natomiast 
nie daje gwarancji, że jakiekolwiek wykorzystanie spowoduje jakiekolwiek przychody netto. 

 

4. Niezależnie od niniejszego zasad oraz ogólnego regulaminu, obie strony mogą 
wypowiedzieć umowę z ważnych powodów. 

 

a) Ważną przyczyną dla Rejestratora jest w szczególności sytuacja, gdy Klient 
 

- spóźnia się z wniesieniem opłaty w wysokości miesięcznej opłaty za umowę zawartą na 
okres minimalny lub za umowę, w której uzgodniono pewien okres czasu; 

 

- spóźnia się z wniesieniem opłaty za umowę na czas nieokreślony przez okres dłuższy niż 
20 dni kalendarzowych; 

 

- w sposób zawiniony narusza obowiązki wynikające z umowy, wbrew przepisom ICANN 
lub zasadom rejestrów lub niniejszym warunkom rejestracji, w szczególności poprzez 
podanie fałszywych danych rejestracyjnych; 



 

 
 

- narusza przepisy prawa, zasady lub dobre obyczaje poprzez treści udostępniane za 
pośrednictwem nazwy domeny lub samą nazwą domeny, i pomimo ostrzeżenia nie zmienia 
w uzasadnionym terminie tej treści w taki sposób, aby spełniała ona wymagania określone 
w niniejszym dokumencie, lub 

 

- działa niezgodnie z regulaminem rejestracji lub zasadami rejestracji. 
 

b) Kolejnym ważnym powodem jest 
 

- zakończenie akredytacja Rejestratora dla domeny najwyższego poziomu, w ramach której 
zarejestrowana jest nazwa domeny, kiedy Rejestrator nie może zagwarantować 
kontynuacji rejestracji na tych samych warunkach, jak również w przypadku, gdy rejestr 
kończy funkcjonowanie domeny najwyższego poziomu. 

 

c) W takich przypadkach Klient traci wszelkie prawa. 
 

5. Klient może zażądać przeniesienia swojej nazwy domeny do innego dostawcy. Rejestrator 
może odmówić przyjęcia takiego wniosku o przeniesienie, zgodnie z warunkami 
określonymi przez rejestr lub z powodu domowy przeniesienia ze strony ICANN. 
Przeniesienie w ciągu 60 dni od rejestracji lub wcześniejszego przeniesienia lub zmiany 
właściciela jest zabronione, chyba że takie transakcje są wyraźnie dozwolone przez rejestr. 

 
 

6. Odzyskiwanie i reaktywacja nazw domen 
 

1. Jeżeli, oraz na tyle na ile organ rejestracyjny pozwala na odzyskanie („Przywracanie”) 
wcześniej usuniętych nazw domen lub nazw domen zwróconych do rejestru w niektórych 
TLD, a także pod warunkiem, że Rejestrator oferuje tę usługę dla odpowiedniej TLD, 
usługa taka będzie świadczona z zastrzeżeniem zmiany bez powiadomienia na żądanie 
zarejestrowanego właściciela domeny i bez gwarancji pomyślnego Przywrócenia. Ceny za 
tę operację są określone w cenniku i nie zawierają opłat za przedłużenie. Przywracanie 
można wykonać tylko wtedy, gdy konto ma wystarczające saldo dla operacji, a nazwa 
domeny została wcześniej usunięta. Żądanie Przywrócenia może zostać przetworzone 
tylko wtedy, gdy zostanie odebrane przed ostatecznym usunięciem przez rejestr. W 
przypadku niemożności wykonania Przywrócenia, odpowiednie opłaty zostaną zwrócone 
na konto Klienta. 

 

2. Jeżeli Rejestrator oferuje reaktywację dezaktywowanej nazwy domeny przed 
wykorzystaniem, Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłat za reaktywację oraz kosztów 
odnowienia takich zamówień. 

 
 

7. Zasady rozstrzygania sporów dotyczących domen 
 

1. Klient zgadza się rozwiązać i rozstrzygnąć spory dotyczące nazw domen zgodnie z polityką 
rozwiązywania sporów danego rejestru lub ICANN, jeżeli mają zastosowanie. Zasady te 
można sprawdzić na stronie internetowej Rejestratora lub na stronie internetowej 
odpowiedniego rejestru lub ICANN. Klient przed rozpoczęciem procedury rejestracji 
zapozna się z obowiązującą Polityką Rozstrzygania Sporów. Język regulaminu 
postępowania arbitrażowego może różnić się od języka umowy i może być lokalnym 
językiem rejestru. 

 

2. Klient akceptuje, że Rejestrator, jako akredytowany rejestrator, może być zobowiązany do 
zablokowania lub anulowania domeny lub do przeniesienia jej na stronę trzecią zgodnie z 
jakąkolwiek decyzją Panelu Administracyjnego na mocy obowiązującej polityki 
rozstrzygania sporów, jeżeli Klient, w ciągu dziesięciu dni po decyzji Panelu 
Administracyjnego, nie dostarczy Rejestratorowi dowodów, że rozpoczął proces sądowy 



 

przeciwko skarżącemu dotyczący decyzji panelu w sądzie wzajemnej jurysdykcji. 
 

3. W przypadku rozstrzygania sporów dotyczących używania Zarejestrowanej Nazwy, jej 
posiadacz przedkłada, bez uszczerbku dla innych potencjalnie obowiązujących jurysdykcji, 
jurysdykcję sądów właściwych dla (1) miejsca zamieszkania Posiadacza Zarejestrowanej 
Nazwy oraz (2) siedziby Rejestratora. 

 

4. Podczas toczącego się postępowania administracyjnego lub w ciągu 15 dni od 
zakończenia postępowania lub podczas toczącego się postępowania sądowego lub 
arbitrażu w sprawie nazwy domeny, Klient nie może przenieść rejestracji nazwy domeny na 
stronę trzecią, chyba że strona trzecia zgodzi się na piśmie, że poddaje się decyzji sądu 
lub arbitra. 

 
 

8. Zobowiązania 
 

1. Jako warunek dostępu Klienta i korzystania przez niego z usług Rejestratora, Klient 
zobowiązuje się zabezpieczać, bronić, chronić, i zwalniać Rejestratora, agentów, 
partnerów, ICANN, centralny rejestr, a także wszystkie osoby zaangażowane w 
świadczenie usługi z odpowiedzialności w odniesieniu do wszystkich roszczeń, żądań, 
zobowiązań, kosztów i / lub wydatków wynikających z niezgodnego z prawem korzystania z 
usługi, nazwy domeny zarejestrowanej przez Klienta lub treści udostępnianych w 
zarejestrowanej domenie. W przypadku roszczenia, Klient ma prawo do udowodnienia 
Rejestratorowi, że roszczenia w ramach odszkodowania nie wystąpiły w wymaganym 
zakresie lub w ogóle nie wystąpiły i / lub Klient nie ponosi odpowiedzialności. 

 

2. Rejestrator, agenci, partnerzy, ICANN, centralny rejestr ani żadna osoba zaangażowana w 
świadczenie usługi nie będą ponosić wobec Klienta lub osób trzecich odpowiedzialności za 
jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią utratę zysków lub możliwości biznesowych, 
szkody, wydatki lub koszty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niewywiązania się z 
jakiegokolwiek zobowiązania lub świadczenia usług na mocy niniejszej umowy z powodu 
jakiejkolwiek Siły Wyższej, czyli aktów lub dyrektyw rządowych, strajków, zamieszek lub 
rozruchów społecznych, wojny, klęsk żywiołowych, niedoborów wyposażenia lub urządzeń, 
których doświadczają dostawcy usług telekomunikacyjnych ogólnie lub inne podobne siły 
lub warunki będące poza uzasadnioną kontrolą Rejestratorów. 

 

3. Rejestrator nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za opóźnienia w 
świadczeniu usług i skrócenie czasu przestoju serwera spowodowane Siłą Wyższą, 
zawinione przez stronę trzecią lub spowodowane zdarzeniami, na które Rejestrator nie ma 
wpływu, niezależnie od uzgodnionych terminów i dat dostaw. Rejestrator może opóźnić 
świadczenie usługi i / lub wykonanie usługi o czas trwania danego zakłócenia oraz 
odpowiedni czas rozpoczęcia. Ponadto Rejestrator może ograniczyć dostęp do usługi, 
jeżeli wymaga tego stabilność i bezpieczeństwo operacji, utrzymanie integralności sieci, w 
szczególności unikanie poważnych zakłóceń sieci, oprogramowania lub przechowywanych 
danych. Rejestrator nie jest zobowiązany do kontrolowania lub monitorowania korzystania 
z usługi przez Klienta w celu zapewnienia jej legalności. 

 

4. W przypadku wszystkich usług odpowiedzialność Key-Systems będzie ograniczona do 
zamierzonego i rażącego zaniedbania, o ile i na ile jest to prawnie dozwolone. W 
przypadku usług płatnych odpowiedzialność KS w przypadku zaniedbania i rażącego 
zaniedbania jest ograniczona do kwoty płatności, która może zostać zapłacona w danym 
przypadku przez Klienta za odpowiednie zlecenie i / lub okres realizacji. W przypadku usług 
bezpłatnych i pomocniczych odpowiedzialność firmy Key-Systems ogranicza się do 
drobnego zaniedbania i do kwoty 25 euro za każdy pojedynczy przypadek lub 100 euro za 
wszystkie przypadki. W każdym innym przypadku odpowiedzialność firmy Key-Systems 
ogranicza się do typowo przewidywalnych szkód. Roszczenia odszkodowawcze lub 
wynikowe są wykluczone. 

 



 

5. Klient zapłaci Rejestratorowi odszkodowanie za wszelkie szkody wynikające z naruszenia 
umowy rejestracyjnej, zasad i / lub regulaminu rejestracji oraz zwolni Rejestratora z 
odpowiedzialności wobec wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem z 
usług. Obejmuje to również zwrot wszystkich uzasadnionych kosztów obrony prawnej, 
jeżeli Rejestratorowi lub jego pracownikom grozi postępowanie sądowe z powodu 
rejestracji lub wszczęcie takiego postępowania. 

 

6. Obejmuje to w szczególności wykorzystanie nazwy domeny z naruszenie prawa, dobrych 
obyczajów, a także praw stron trzecich (prawa do znaku towarowego, prawa do wizerunku, 
prawa do kopiowania, prawa do ochrony danych itp.) lub aktywne wsparcie takich 
naruszeń, poprzez udostępnianie treści, które gloryfikują lub podżegają do przemocy, treści 
rasistowskich lub ekstremistyczno-prawicowych, instrukcji dokonywania czynów 
przestępczych i treści, które mogą posłużyć do umniejszenia ludzkiej godności osoby 
trzeciej lub grupy osób trzecich (strony nienawiści, „hate-pages”), nieautoryzowane 
włamanie do komputerów stron trzecich lub systemów komputerowych, dystrybucję 
złośliwego oprogramowania, dystrybucję nielegalnych lub regulowanych substancji bez 
wymaganych zezwoleń, fałszowanie, wysyłanie niezamawianych lub niepożądanych 
wiadomości e-mail stronom trzecim w celach reklamowych (Spamowanie). Klient, 
dostarczając treści pornograficzne i / lub erotyczne, jest zobowiązany do przestrzegania 
wszelkich wymogów i zasad prawnych. 

 

7. Zarejestrowana nazwa domeny może być czasowo zablokowana lub wyłączona, jeśli Klient 
w sposób poważny narusza obowiązujące prawo lub niniejszą umowę poprzez treść 
udostępnioną pod nazwą domeny, a także nie reaguje na żądanie przez Rejestratora 
usunięcia lub zmodyfikowania takiej treści. To samo dotyczy sytuacji, gdy takie naruszenie 
jest prawdopodobne. 

 

8. Jeżeli jedna nazwa domeny zostanie anulowana lub przeniesiona przez Klienta lub 
anulowana z powodu naruszenia umowy rejestracyjnej, z powodu wiążących decyzji w 
sporach dotyczących nazw domen lub z innych przyczyn określonych w niniejszym 
regulaminie, nie uprawnia to do żądania bezpłatnej wymiany domeny lub innego zwrotu 
kosztów, pod warunkiem, że wypowiedzenie nie zostało spowodowane przez Rejestratora 
bezprawnie w sposób zawiniony lub w wyniku rażącego zaniedbania. Dotyczy to również 
innych usług lub dodatkowych opcji dotyczących nazw domen. 

 
 

9. Udostępnianie i ochrona danych 
 

1. Rejestrator informuje Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, że 
w zakresie wykonywania umowy gromadzone, przechowywane i przetwarzane są dane 
osobowe, które mogą być przekazywane stronom trzecim zaangażowanym w wykonanie 
umowy. Może to również obejmować udostępnianie danych w swobodnie dostępnych 
bazach danych do rejestracji nazw domen. Posiadacz zarejestrowanej nazwy zostaje 
poinformowany o postępowaniu z tymi danymi i ich przetwarzaniu  przez Rejestratora oraz 
strony trzecie zaangażowane w świadczenie usługi. Przetwarzanie następuje na podstawie 
artykułów 6 I b)-f) RODO. Dalsze informacje na temat konkretnych aktów przetwarzania i 
ich zasadności są zawarte w politykach prywatności Rejestratora, które są niniejszym 
włączone do niniejszej umowy. 

 

2. Rejestrator jest uprawniony do przetwarzania i wykorzystywania danych Klienta w celu 
poprawy zakresu oferowanych usług zgodnie z potrzebami Klienta. 

 

3. Rejestrator jest upoważniony do stałego przechowywania danych wymaganych do celów 
rozliczeniowych zgodnie z przepisami prawa. 

 

4. W przypadku wniosków policji lub innych organów państwowych, Rejestrator jest 
upoważniony do przekazywania danych takim upoważnionym stronom. To samo dotyczy 
przekazywania ich stronom trzecim, w przypadku gdy przedstawiły one wiarygodne 
roszczenia o naruszenie swoich praw. 



 

 

5. Klient ma prawo w każdej chwili zażądać informacji na temat swoich przechowywanych 
danych osobowych bez żadnych opłat. 

 

6. Klient zgadza się, że Rejestrator może w celach informacyjnych lub marketingowych 
wysyłać na jego adres e-mail biuletyny (newslettery). Zgoda ta może zostać odwołana w 
dowolnym momencie. 

 
 

10. Postanowienia końcowe 
 

1. Modyfikacje lub zmiany warunków lub zapisów umowy, a także anulowania będą 
przyjmowane tylko na piśmie, dla postanowień umownych rozpoczynających się w formie 
tekstowej od 2018-5-25 – porozumienia ustne nie są uznawane za ważne. Dotyczy to 
również warunków i zapisów klientów, chyba że Rejestrator wyraźnie zgodził się 
zaakceptować takie warunki na piśmie. 

 

2. Dla klientów komercyjnych i osób prawnych w Niemczech, a także dla wszystkich klientów 
bez stałego pobytu w Niemczech, St. Ingbert w Niemczech będzie wyłącznym miejscem 
jurysdykcji dla wszystkich sporów dotyczących usług świadczonych zgodnie z niniejszą 
umową. St. Ingbert w Niemczech będzie też miejscem realizacji umowy. 

 

3. W przypadku umowy między Rejestratorem a Klientami jedynym obowiązującym prawem 

jest prawo niemieckie. Nie stosuje się zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
Umowach dla Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1980 roku. 

 

4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy – lub jego część – jest sprzeczne z 
warunkami, zasadami lub innymi przepisami odpowiednich rejestrów lub ICANN, 
zastosowanie mają zamiast tego przepisy, warunki, zasady lub inne zapisy odpowiednich 
rejestrów lub ICANN. 

 

5. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się niewykonalne i / lub 
nieważne, taka niewykonalność lub / i nieważność nie sprawiają, że niniejsza umowa staje 
się niewykonalna lub nieważna w całości. Wszelkie postanowienia uznane za niewykonalne 
lub nieważne zastępuje się postanowieniami, które są ważne i wykonalne oraz najbliższe 
pierwotnym celom i celom pierwotnych postanowień w sensie ekonomicznym i prawnym, i 
które zostałyby uzgodnione przez strony, gdyby strony wiedziały o nieważność w 
momencie zawarcia umowy. Rejestrator w miarę możliwości prawnych zastępuje klauzulę 
we wspomnianym wyżej zakresie. 

 

6. Zarówno angielska, jak i niemiecka wersja niniejszej umowy są ważne i wiążące. W 
przypadku wątpliwości lub konfliktu obowiązuje jednak wersja niemiecka. 


