
REGULAMIN UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług rejestracji i utrzymania domen 
internetowych przez Annę Dybiec prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ANNA DYBIEC ALD 
STUDIO(zwana dalej „Dostawcą”),zwany dalej ”Regulaminem domen”. 

§ 2 
1. Regulamin domen jest Regulaminem szczególnym w rozumieniu Regulaminu ogólnego. 
2. Postanowienia Umowy, w tym Zamówienia, Specyfikacji technicznych lub Cenników, 

odmienne od postanowień Regulaminu domen, znajdują pierwszeństwo zastosowania przed 
postanowieniami Regulaminu domen. 

3. Postanowienia Regulaminu domen mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu 
ogólnego. 

4. Żadne z postanowień Regulaminu domen nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień 
Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów Regulaminu 
domen stosuje się zasadę określoną w zdaniu pierwszym. 
 

§ 3 
Definicje 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje poniższych pojęć: 
1. Abonent - oznacza podmiot mający uzyskać uprawnienie lub już uprawniony do korzystania z 

Domeny. Klient Dostawcy może być Abonentem, jeżeli zawarł umowę o utrzymywanie 
Domeny we własnym imieniu i na własną rzecz; 

1. Domena - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany w Rejestrze, 
składający się z nazwy oraz rozszerzenia; 

2. Organizacja – podmiot pierwotnie umocowany do administrowania i zarządzania Domenami, 
prowadzący Rejestr; 

3. Regulamin ogólny - obowiązujący u Dostawcy Regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną przez firmę Anna Dybiec ALD STUDIO. Określenia pisane dużą literą użyte w 
Regulaminie domen, a w nim nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie 
ogólnym. 

4. Rejestr - rejestr Domen prowadzony w ramach baz danych utrzymywanych przez Organizacje; 
5. Umowa Utrzymania Domeny/Umowa - umowa zawarta między Dostawcą a Abonentem, na 

mocy której Abonent uzyskuje prawo korzystania z Domeny. 
6. Usługa - usługa, na którą składa się zespół czynności wykonywanych przez Dostawcę, w ramach 

których Dostawca rejestruje Domenę w Organizacji lub podmiocie pośredniczącym i ją 
utrzymuje na rzecz Klienta lub wskazanego przez Klienta innego Abonenta, przez wskazany we 
Wniosku okres; 

7. Zasady – zasady rejestracji i utrzymywania domen internetowych określane są przez 
Organizacje i publikowane na ich stronach internetowych, a także przekazywane Klientowi na 
jego żądanie. 

 
§ 4 

Wniosek i jego realizacja 
1. Dostawca może działać w porozumieniu z innymi podmiotami, w celu zapewnienia 

najkorzystniejszych rozwiązań dla Abonenta w zakresie utrzymywania Domen internetowych, 
w szczególności z Organizacjami, partnerami Organizacji i innymi pośrednikami. 

2. Klient niebędący Konsumentem może podejmować czynności dotyczące Domeny także na 
rzecz innej osoby (Abonenta). Zobowiązuje się wówczas do przedstawienia i zapewnienia 
takiemu Abonentowi warunków tożsamych ze wskazanymi w Regulaminach, w tym w 



niniejszym Regulaminie domen oraz do realizacji względem takiego Abonenta obowiązków 
informacyjnych. Klient zobowiązuje się do dalszego zobowiązania tego Abonenta do 
przestrzegania warunków Umowy i ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usługi 
przez takiego Abonenta jak za swoje własne czyny, chyba, że co innego wynikać będzie z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Do zawarcia  Umowy Utrzymania Domeny pomiędzy Dostawcą a Klientem dochodzi z chwilą 
określoną w § 6 ust. 6 Regulaminu ogólnego. W zakresie zawarcia Umowy Użytkowania 
Domeny, postanowienia § 6 Regulaminu ogólnego stosuje się odpowiednio. 

 
§ 5 

1. Zawarcie Umowy Utrzymania Domeny wymaga przesłanie przez Klienta lub Abonenta 
informacji przez e-mail (dalej: "Wniosek") o utrzymywanie domeny. 

2. Domena zostanie zarejestrowana niezwłocznie, zgodnie z Zasadami, po zawarciu Umowy 
Utrzymania Domeny, z zastrzeżeniem ust. 4.  

3. W przypadku Konsumenta wymagane jest wyrażenie zgody na niezwłoczne rozpoczęcie 
świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.  

4. Dostawca jest upoważniony do rozwiązania Umowy Utrzymania Domeny ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących przypadkach: 
a. prowadzona jest aktualnie rejestracja tej samej Domeny przez osobę trzecią lub ta sama 

Domena została już wcześniej zarejestrowana; 
b. niedostępności Domeny do rejestracji; 

5. Aktualny Cennik opłat za Utrzymanie Domeny przekazany będzie przez Dostawcę w 
odpowiedzi na Wniosek złożony przez Klienta na adres kontaktowy poczty elektronicznej. 

6. Klient przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Dostawcy dotyczące usługi Utrzymania 
Domeny ma charakter świadczenia starannego działania, a nie świadczenia rezultatu. 

7. W przypadku niewskazania przez Klienta lub Abonenta docelowego miejsca przypisania 
Domeny, wyświetlana może być plansza Dostawcy z napisem „nie odnaleziono strony” lub 
„strona w budowie”. 

§ 6 
Czas trwania umowy 

1. Minimalny czas trwania Umowy Utrzymania Domeny wynosi jeden rok, chyba, że Zasady 
przewidują dłuższy okres –w takim wypadku Klient zostanie o tym poinformowany przed 
zawarciem Umowy o Utrzymanie Domeny. 

2. Klient, o ile umożliwiają to Zasady, może wskazać inny okres obowiązywania Umowy 
Utrzymania Domeny, stanowiący wielokrotność minimalnego czasu trwania Umowy. 

3. Usługa, w następujących po sobie okresach rozliczeniowych, może być świadczona wyłącznie 
w sposób ciągły. Podstawę świadczenia takiej Usługi stanowi nowo zawierana Umowa 
Utrzymania Domeny na kolejny okres rozliczeniowy, która zostaje zawarta poprzez wniesienie 
opłaty za kolejny okres rozliczeniowy. 

4. Domeny są odnawiane przez Dostawcę na kolejny okres przez Organizacje, według 
harmonogramu zapisanego w systemie tej Organizacji. 

5. Termin zapłaty przez Klienta za odnowienie utrzymania Domeny wynosi 14 dni przed ostatnim 
dniem, w którym według harmonogramu Organizacji możliwe jest odnowienie Domeny przez 
Dostawcę. Dostawca wskaże ten termin Klientowi w dokumencie stwierdzającym należność z 
tytułu odnowienia Utrzymania Domeny. 

6. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu zapłaty warunkującego możliwość 
przedłużenia okresu utrzymania ważności Domeny na kolejny okres rozliczeniowy, które nie 
spowodowało jednak całkowitej utraty prawa do Domeny, Dostawca podejmie na wniosek 
Klienta działania zmierzające do przywrócenia Abonentowi pełnego prawa do korzystania z  
Domeny. W takim przypadku Dostawca ma prawo obciążyć Klienta dodatkową opłatą za 
przeprowadzenie właściwych czynności, zgodną z Cennikiem lub ustaloną na podstawie 
indywidualnych uzgodnień. 



§ 7 
Transfer domeny 

1. Przeniesienie obsługi administracyjnej i technicznej (dalej: "Transfer") Domeny Dostawcy do 
innego podmiotu lub od innego podmiotu do Dostawcy jest możliwy wówczas, gdy Organizacja 
właściwa dla danej Domeny nie wyklucza Transferów Domeny. 

2. Transfer Domeny, której obsługę administracyjną i techniczną prowadzi Dostawca na 
podstawie zawartej Umowy, jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Dostawcy, z 
wykorzystaniem kodu authinfo, generowanego przez Organizację właściwą dla danej Domeny, 
chyba że dana Organizacja przy procedurze Transferu Domeny nie wydaje kodu authinfo. 

3. Wszelkiego rodzaju próby Transferu Domeny, niezgodne z postanowieniami ust. 2 stanowią 
naruszenie przez Klienta warunków zawartej Umowy. 

4. Kod authinfo jest udostępniany Abonentowi w terminie do 21 dni roboczych od daty 
otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku autoryzacyjnego, spełniającego wszystkie 
wymogi formalne określone przez Zasady (forma pisemna lub wysłanie wniosku z 
autoryzowanego adresu poczty elektronicznej). Jeżeli Zasady przewidują dłuższy termin na 
udostępnienie kodu authinfo, Dostawca poinformuje o tym Klienta po otrzymaniu wniosku 
autoryzacyjnego. 

5. W przypadku Transferu Domeny do Dostawcy Abonent obowiązany jest: 
a) posiadać pełne prawo do Domeny; 
b) spełniać warunki stawiane przez Organizację właściwą dla danej Domeny oraz 

wykonać wszystkie czynności wymagane procedurą Transferu przewidzianą przez tę 
Organizację, 

c) dysponować kodem authinfo (jeżeli jest wymagany). W przypadku nieposiadania kodu 
authinfo przez Abonenta, wniosek o Transfer Domeny traktowany będzie jako zlecenie 
przez Klienta Dostawcy wystąpienia o jego wydanie; 

d) przedstawić dodatkową dokumentację, wykonać czynności lub spełnić dodatkowe 
wymogi określone przez Organizację właściwą dla danej Domeny (o czym Dostawca 
poinformuje Abonenta); 

e) nie naruszać praw osób trzecich lub wykazać swoje uprawnienia w zakresie prawa do 
Domeny. 

6. Niewykonanie przez Abonenta obowiązków określonych w ust. 5 nie obciąża Dostawcy 
odpowiedzialnością za niepowodzenie Transferu Domeny, w tym utratę prawa do Domeny. 

7. Transfer Domeny do Dostawcy jest równoznaczny z zawarciem przez Abonenta Umowy 
Utrzymania Domeny, na czas równy pozostałemu okresowi ważności Domeny. 

8. W przypadkach wskazanych w Cenniku lub wynikających z indywidualnych postanowień 
Umowy lub promocji na rejestrację domeny, Transfer Domeny może wiązać się z obowiązkiem 
zapłaty przez Klienta opłaty na rzecz Dostawcy, o czym Klient zostanie poinformowany przed 
wykonaniem Transferu Domeny. 

9. W przypadku, jeżeli Organizacja właściwa dla danej Domeny w procedurze Transferu Domeny 
nie wydaje kodu authinfo, postanowienia niniejszego paragrafu regulujące zagadnienia 
związane z postępowaniem przy posługiwaniu się kodem authinfo, stosuje się odpowiednio do 
czynności równoznacznych w skutkach jakie powstają w następstwie posługiwania się kodem 
authinfo. 

§ 8 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach dotyczących utrzymywania Domen Dostawca może się kontaktować korzystając z 

adresów poczty elektronicznej podanych przez Abonenta. 
2. Podejmując czynności w imieniu i na rzecz Abonenta w ramach Umowy, Dostawca zobowiązuje 

się do przestrzegania Zasad. 
3. Postanowienia § 2 ust. 4, § 5 ust. 3  stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej 

umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, 
że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z 



przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie 
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  
 

§ 9 
Regulamin domen wchodzi w życie z dniem 23.07.2021. 
 

 


