Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra
tel.: +48 (68) 328 09 23, fax: +48 (68) 328 09 90

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin określa zasady rejestracji i obsługi domen internetowych przez Centrum Technologii
Internetowych CTI w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, zwanego dalej Operatorem.
Wyjaśnienie pojęć:
Operator – Centrum Technologii Internetowych CTI z siedzibą w Zielonej Górze
Abonent – osoba lub podmiot nie będący "konsumentem" w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,
a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności
gospodarczej, który zawarł umowę o świadczenie usług z Centrum Technologii Internetowych CTI z
siedzibą w Zielonej Górze
Opłata (abonamentowa) - uiszczane z góry przez Abonenta wynagrodzenie za wymienione w
regulaminie usługi
Transfer domeny – usługa polegająca na zmianie Registrara dla już zarejestrowanej domeny
Registrar – podmiot, z którym NASK zawarł porozumienie w zakresie rejestracji i utrzymywania nazw
domenowych
NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jednostka badawczo-rozwojowa z siedzibą w
Warszawie, ul. Wąwozowa 18
1. Operator świadczy usługi rejestracji domen na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Regulamin i cennik są udostępniane Abonentom poprzez stronę internetową www.ctinet.pl
3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą złożenia zamówienia na usługi
rejestracji i utrzymywania domen Abonenta.
4. Opłaty za usługi rejestracji domen, utrzymywania (odnawiania) domen, transferu domen i
zmiany delegacji domen pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem Operatora, dostępnym
w serwisie internetowym www.ctinet.pl. Na mocy odrębnego porozumienia zawartego w formie
pisemnej lub ustnej strony umowy mogą ustalić ceny niższe od zawartych w cenniku CTI.
5. Zmiana cennika nie pociąga za sobą zmiany wysokości opłat dla Abonentów, którzy przed
wprowadzeniem zmian w cenniku opłacili abonament za usługi świadczone przez Operatora,
aż do momentu ukończenia okresu abonamentowego.
6. Ceny za obsługę nazw domenowych nie mogą być wyższe niż oficjalny cennik Naukowej i
Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie (NASK) umieszczony pod adresem
internetowym http://www.dns.pl/oplaty.html
7. W razie zaistnienia zmiany danych Abonenta, powinien on niezwłocznie dokonać ich
aktualizacji.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta nieprawidłowych danych
we wniosku rejestracyjnym, jak również za powstałe w związku z tym negatywne skutki.
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9. Operator ma prawo do odmowy rejestracji domeny lub przerwania procedury w przypadku,
gdy:
• abonent podał nieprawidłowe dane,
• abonent nie dokonał terminowo wymaganej opłaty za świadczone usługi,
• domena została zarejestrowana wcześniej
10. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Usługi (rozwiązania umowy) bez zwrotu
wpłaconych należności, jeżeli Abonent nie przestrzega postanowień regulaminu lub przepisów
prawa.
11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
• usunięcie delegacji domeny wskutek nieuregulowania przez Abonenta opłaty za
usługi,
• rejestrację domeny w złej wierze,
• zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot
12. Zważywszy na to, że Operator zawarł umowę partnerską z DomainMaker Sp. z o.o. z siedzibą
w Chojnicach, ulica Bytomska 31 w zakresie rejestracji i utrzymania domen internetowych,
Abonent oświadcza, iż z dniem akceptacji regulaminu udziela umocowania: DomainMaker Sp.
z o.o. z którym NASK zawarł porozumienie o współpracy w zakresie obsługi rejestracji i
utrzymywania nazw domen oraz opcji na rejestrację nazwy domeny, do wyłącznego
reprezentowania Abonenta/Oferenta przed NASK.
Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności dotyczące nazwy domeny zarejestrowanej
przez Abonenta lub opcji na rejestrację nazwy domeny przez Oferenta oraz danych
Abonenta/Oferenta, a w szczególności: zmiany abonenta domeny/oferenta, usunięcia
domeny/opcji, zmiany delegacji domeny. Abonent oświadcza, że zrzeka się wykonywania
czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym na rzecz w/w Usługobiorcy.
13. Abonent ma prawo powyższe upoważnienia cofnąć poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia.
14. Wydanie Abonentowi kodów authinfo domeny nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania
pisemnego wniosku w oryginale. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
problemy związane z funkcjonowaniem domeny powstałe poprzez użycie authinfo.
15. Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu Abonenta.
16. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat za usługi zgodnie z aktualnym
cennikiem Operatora w terminie wskazanym przez Operatora. Operator informuje Abonenta o
terminie płatności za domenę nie później niż na 14 dni przed jego upływem.
17. Nie wniesienie opłaty w terminie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Abonenta na
niezarejestrowanie domeny lub usunięcie istniejącej domeny z bazy NASK.
18. W celu rezygnacji z utrzymywania nazwy domenowej przez kolejny okres abonamentowy,
Abonent poinformuje o rezygnacji Operatora pisemnie (listem poleconym) nie później niż 21
dni przed upływem aktualnie opłaconego abonamentowego.
19. Abonent oświadcza, że zapoznał się z zasadami rejestracji domen, udostępnionymi przez
NASK pod adresem http://www.dns.pl/regulamin.html i zasady te akceptuje.
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20. Operator wystawia Fakturę VAT za usługi wymienione w § 1 za cały okres abonamentowy
domeny. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w całości lub części.
21. O zmianach regulaminu Operator zawiadomi Abonentów przynajmniej na 7 dni przed dniem
wejścia w życie zmian regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco i dostępne
na stronach usługodawcy.
22. W pozostałych sprawach mają zastosowanie zasady rejestracji i utrzymania nazw domen
internetowych NASK zamieszczone pod adresem http://www.dns.pl/regulamin.html
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