Podmínky služby v rámci Ochrany soukromí
§1 Obecná ustanovení
1. Tyto Podmínky upravují pravidla poskytování služby na Ochranu soukromí (dále jen:
Služba na Ochranu soukromí) 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, se základním kapitálem ve výši 1 197 600 PLN plně uhrazeno (dále:
home.pl).
2. Podmínky jsou dostupné k nahlédnutí v sídle home.pl na webové stránce
https://ionos.cz/terms-and-conditions/.
§2 Pravidla užívání služby Ochrany soukromí.
1. Služba na Ochranu soukromí je elektronicky poskytovaná služba prostřednictvím
home.pl, která umožňuje Zákazníkovi nahradit jeho údaje WHOIS, údaji
poskytujícími služby Ochrany soukromí - WhoisProxy.com ltd.
2. Specifikace Služby Ochrany soukromí a Ceník jsou k dispozici na webové stránce
https://ionos.cz/
3. Předpokladem, nezbytným pro používání Služby na Ochranu soukromí je:
a. přijetí ustanovení těchto Podmínek, a
b. přijetí ustanovení těchto Podmínek sítě home.pl, a
c. zadání objednávky spolu s placením za službu Ochrany soukromí.
4. Služba na Ochranu soukromí může být poskytnuta pouze pro globální nebo národní
domény indikováno home.pl (dále jen: Doménové Jméno) a je nabízena spolu se
službami poskytovanými na základě smlouvy mezi home.pl a Zákazníkem o
smlouvě o zprostředkování při registraci Doménového Jména a později poskytování
administrativní a technické obsluhy pro Doménové Jméno.
5. Služba Ochrany soukromí se poskytuje na období předplatného podle délky
období, na které bylo zaregistrováno Doménové Jméno. V případě, že je Doménové
Jméno platné méně než 365 dní, období předplatného na Ochranu soukromí se
rovná době platnosti domény.
6. Smlouva o poskytování Služby na Ochranu soukromí se vypovídá spolu s
ukončením smlouvy uzavřené mezi home.pl a Zákazníkem za zprostředkování
registrace Doménového Jména a za následné poskytnutí administrativní a technické
obsluhy Doménového jména.
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§3 Ukončení Smlouvy o poskytování Služby Ochrany soukromí.
1. Zákazník se zavazuje nevypovídat smlouvu o poskytování Služby Ochrany soukromí
před uplynutím upisovacího období, na které byla uzavřena.
2. V případě ukončení Smlouvy o poskytování Služby Ochrany soukromí Zákazníkům
před uplynutím lhůty uvedené v bodě 1 výše, z důvodů nezávislých od home.pl, je
Zákazník povinen zaplatit home.pl na žádost home.pl smluvní pokutu ve výši
představující ekvivalent poplatků a provizí souvisejících s využíváním služby na
Ochranu soukromí stanovenou v poměru k zbývajícímu upisovacímu období, na
které byla uzavřena Smlouva o poskytování služby na Ochranu soukromí.
3. Pokud home.pl ukončí smlouvu o poskytování Služby Ochrany soukromí před
uplynutím lhůty uvedené v bodě 1 výše z důvodů závislých výlučně od home.pl a
nezávislých od Zákazníka, který je Spotřebitelem, home.pl bude povinné zaplatit
Zákazníkovi, který je Spotřebitelem, na jeho žádost smluvní pokutu ve výši
představující ekvivalent poplatků a provizí spojených s využíváním Služby na
Ochranu soukromí stanovenou v poměru k zbývajícímu upisovacímu období, na
které byla uzavřena Smlouva o poskytování Služby na Ochranu soukromí.
4. Smluvní pokutu, která je vyhrazena v bodě 2, může home.pl odečíst z poplatků a
provizí zaplacených Zákazníkem v souvislosti s používáním služby na Ochranu
soukromí aniž by v této souvislosti předložil zvláštní prohlášení.
§4 Závěrečná ustanovení.
Ve věcech, na které se nevztahují tyto Podmínky se použijí Podmínky sítě home.pl
dostupné na webové stránce https://ionos.cz/terms-and-conditions/.
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