Podmínky Služeb SiteLock

§1 Obecná ustanovení

1. Tyto Podmínky (dále jen: Podmínky) upravují pravidla poskytování služby SiteLock
(dále jen: Služba SiteLock) prostřednictvím home.pl Spółka Akcyjna se sídlem ve
Štětíně, ul. Zbożowa 4, 70-653 Štětín, zapsaná v Registru podnikatelů Národního
Soudního Rejstříku Okresním Soudem Štětín - Centrum ve Štětíně, XIII Obchodní
Oddělení Registru Národních Soudů pod číslem 0000431335, REGON 811158242,
NIP 852210325 (dále: home.pl).
2. home.pl poskytuje službu SiteLock na základě smlouvy o spolupráci se společností
SiteLock, LLC, registrovanou ve státě Arizona, se sídlem v obci 8800 E. Chaparral
Road, STE 300 Scottsdale, AZ 85250 (dále jen: Partner).
3. Podmínky jsou k nahlédnutí v sídle home.pl na webové stránce
https://ionos.cz/terms-and-conditions/.

§2 Pravidla užívání Služby SiteLock

1. Služba SiteLock je služba poskytovaná elektronicky prostřednictvím home.pl ve
spolupráci s Partnerem, která spočívá v poskytování nástrojů pro správu
bezpečnosti webových stránek, s umožňováním jejich aktivní ochrany proti
škodlivému softwaru (malwaru), neoprávněnému přístupu a jiným hrozbám
způsobeným hackerskými aktivitami.
2. Specifikace Služby SiteLock a Ceník jsou k dispozici na webové stránce IONOS
https://ionos.cz/sitelock-basic/,
https://ionos.cz/sitelock-professional/,
https://ionos.cz/sitelock-premium/
3. Balík Služeb SiteLock je vybrán z balíků popsaných v Specifikaci Služby SiteLock ve
fázi
zadání
objednávky
Zákazníkem
na
webové
stránce
IONOS
https://ionos.cz/sitelock-basic/,
https://ionos.cz/sitelock-professional/,
https://ionos.cz/sitelock-premium/
4. Předpokladem, nezbytným pro používání Služby SiteLock je:
a) přijetí ustanovení těchto Podmínek, a
b) přijetí ustanovení Podmínek sítě home.pl, dostupných na webové stránce
https://ionos.cz/terms-and-conditions/, a
c) přijetí ustanovení Podmínek Partnera, dostupných na webové stránce Partnera
https://www.sitelock.com/terms.php a
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d) přihlášení se na webovou stránku Partnera sitelock.com pomocí hesla a
přihlašovacího jména, které jste dostali z home.pl na e-mailovou adresu uvedenou
v Zákaznickém Panelu, jakož i poskytnutí údajů požadovaných Partnerem v souladu
s rozsahem formuláře, dostupného na webové stránce Partnera site.com.

§3 Přístup k Službě SiteLock

Ve chvíli, kdy home.pl obdrží platbu za Službu SiteLock, Zákazník obdrží informace
potřebné k přihlášení se na webovou stránku Partnera sitelock.com, na používání
Služby SiteLock, z home.pl e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v Zákaznickém
Panelu.

§5 Ukončení Smlouvy o poskytování Služby SiteLock

1. Smlouva o poskytování Služeb SiteLock se uzavírá na dobu určitou, pokrývající
Období Předplatného, vybrané ve fázi zadání objednávky Zákazníkem na webové
stránce IONOS https://ionos.cz.
2. Zákazník může vypovědět smlouvu o poskytování služby SiteLock před uplynutím
lhůty uvedené v bodě 1 výše pouze z důvodů závislých výlučně od home.pl, a to v
případě neplnění nebo nesprávného výkonu Služby SiteLock. K ukončení smlouvy o
poskytování služby SiteLock se nepoužívají ustanovení Podmínek sítě home.pl,
které umožňují Zákazníkovi vypovědět smlouvu uzavřenou s home.pl v
oznamovacím režimu, s výjimkou ustanovení, kterým se stanoví možnost ukončit
smlouvu uzavřenou s home.pl v případě změny těchto Podmínek nebo Podmínek
sítě home.pl.

§6 Závěrečná ustanovení.

Ve věcech, na které se nevztahují tyto Podmínky, se používají:
a) Podmínky sítě home.pl, dostupné na webové stránce https://ionos.cz/terms-andconditions/,
b) Podmínky Partnera, dostupné na webové stránce Partnera sitelock.com.
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