
Ogólne Warunki Usługi Powierniczej

Posiadacz domeny
- zwany w dalszej części Rejestrującym -

oraz

MSERWIS Michał Spławski
- zwany w dalszej części Powiernikiem -

niniejszym zawierają

UMOWĘ POWIERNICZĄ

w zakresie wyznaczenia adresu do kontaktu dla nazwy domeny .uk.

I. Przedmiot Umowy

Rejestrujący zamierza zarejestrować nazwę Domeny Najwyższego Poziomu (TLD) w
swoim imieniu lub jest właścicielem nazwy domeny, ale jego miejsce zamieszkania
lub  miejsce  prowadzenia  działalności  gospodarczej  znajduje  się  poza  Wielką
Brytanią.  Wszystkie  nazwy  domeny  najwyższego  poziomu  .uk  muszą  być
zarejestrowane  w  rejestrze:  Nominet  UK,  Minerva  House  Edmund  Halley  Road,
Oxford Science Park, OX4 4DQ, Wielka Brytania.

Zgodnie z zasadami rejestracyjnymi Nominet, dotyczącymi domen .uk, Rejestrujący
musi podać adres pocztowy na terytorium Wielkiej Brytanii. Powiernik zapewnia taki
adres.

Niniejsza Umowa Powiernicza może być zawarta wyłącznie z właścicielami domen,
którzy  zamierzają  zarejestrować  lub  już  zarejestrowali  swoją  nazwę  domeny  u
Powiernika lub jednego z rejestratorów partnerskich Powiernika.



Poniższe ogólne warunki określają prawa i obowiązki zarówno osoby do kontaktu /
powiernika oraz Rejestrującego.

II. Prawa i obowiązki

1. Obowiązki Rejestrującego

a) Rejestrujący oświadcza, że jest uprawniony do rejestracji  i  korzystania z nazwy
domeny  oraz,  że  rejestracja  i  korzystanie  z  nazwy  domeny  nie  naruszają
jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym praw znaku towarowego, praw do nazwy
lub  praw  autorskich),  obowiązujących  przepisów  prawa  ani  norm  moralnych  i
etycznych.  W  celu  realizacji  niniejszej  Umowy,  treści  pornograficzne  lub  treści
reprezentujące ekstremizm prawicowy są w szczególności uznawane za naruszenie
wymienionych powyżej norm.

b) Rejestrujący zapewnia, że nazwa domeny nie będzie wykorzystywana do działań
niezgodnych z prawem (w tym spamowania lub phishingu).

c)  Rejestrujący  zobowiązuje  się  przestrzegać  Warunków  i  Wytycznych  Domen
Nominet:
(http://www.nominet.org.uk/uk-domain-names/registering-uk-domain/legaldetails/
terms-and-conditions-domain-name-registration).

d)  Rejestrujący  jest  zobowiązany  do  poinformowania  Powiernika  na  piśmie  lub
poprzez  wiadomość  e-mail  o  wszelkich  zmianach  dotyczących  rejestracji  lub
zarządzania nazwą domeny. W szczególności dotyczy to zmiany właściciela domeny
lub usługodawcy, a także skutków prawnych lub podjęcia działań prawnych przez
osoby trzecie.

Niniejsza Umowa uważana jest za nieważną po zmianie właścicieli nazwy domeny.
W przypadku, gdyby Powiernik został zarejestrowany jako osoba do kontaktu dla
nowego  właściciela,  w  pierwszej  kolejności  musi  zawarta  zostać  nowa  umowa
powiernicza z Powiernikiem.



e)  Rejestrujący  zobowiązany  jest  do  natychmiastowej  odpowiedzi  na  wszystkie
zapytania Powiernika na piśmie lub za pomocą wiadomości e-mail nie później niż w
ciągu 48 godzin po otrzymaniu zapytania. Termin ten może zostać skrócony, jeżeli
osoba trzecia  ustali  krótszy  termin lub  inna uważna przyczyna wymaga szybszej
odpowiedzi.

f)  Rejestrujący  zobowiązuje  się  aktualizować  swoje  dane kontaktowe  w systemie
Rejestratora.

g) Rejestrujący zapewnia, iż po rozwiązaniu niniejszej Umowy Powiernik nie będzie
zarejestrowany jako osoba do kontaktu dla nazwy domeny. W przypadku, gdyby po
rozwiązaniu niniejszej  Umowy Powiernik  nadal był zarejestrowany jako osoba do
kontaktu, Powiernik ma prawo zażądać od Rejestrującego usunięcia nazwy domeny
w wyżej  wspomnianym terminie (pkt.  1.  e).  W przypadku,  gdyby Rejestrujący nie
usunął  domeny,  Powiernik  może we własnym zakresie  zażądać  usunięcia  nazwy
domeny u obecnego rejestratora.

2. Obowiązki Powiernika

a) Powiernik zobowiązuje się do wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań jako
osoba do kontaktu w powiernictwie. Będzie stosował się do instrukcji Rejestrującego
o ile instrukcje te nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub postanowień
niniejszej Umowy.

b) Powiernik jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Rejestrującego
o problemie lub sprawach dotyczących rejestracji i korzystania z nazwy domeny. Bez
uprzedniego kontaktu z Rejestrującym Powiernik nie będzie podejmował żadnych
decyzji,  chyba że takie kontakt nie jest możliwy z uzasadnionych przyczyn lub ze
względów  prawnych.  Jeśli  Powiernik  jest  zobowiązany  do  podjęcia  decyzji  bez
możliwości czekania na odpowiedź od Rejestrującego, decyzja taka zostanie podjęta
według jego uznania oraz zgodnie z najlepszą jego wiedzą i w dobrej wierze.

3. Prawa Powiernika



a)  Powiernik  nie  jest  zobowiązany  do  sprawdzania  naruszenia  obowiązujących
przepisów prawa przez  nazwę domeny lub jej  treść.  Dotyczy  to  w szczególności
naruszenia praw osób trzecich, a także naruszenia innych przepisów prawa.

W  przypadku,  gdyby  Powiernik  rozpoznał  wystąpienie  takich  naruszeń,  ma  on
prawo,  bez  uprzedzenia  lub  wcześniejszego  kontaktu  z  Rejestrującym,  do
natychmiastowego  usunięcia  nazwy  domeny  lub  do  niezwłocznego  zaprzestania
występowania w charakterze powiernika dla domeny.

b)  Jeżeli  nie  ma  możliwości  kontaktu  z  Rejestrującym  za  pomocą  informacji
kontaktowych  przekazanych  przez  niego  lub,  gdy  Rejestrujący  nie  udziela
odpowiedzi na zapytanie Powiernika w ustalonym terminie, Powiernik ma prawo do
podjęcia wszelkich niezbędnych decyzji oraz podjęcia kroków do zwolnienia nazwy
domeny w przypadkach dochodzenia praw osób trzecich.
     
4. Postępowanie ze skargami dotyczącymi praw osób trzecich

W  przypadku,  gdy  Powiernik  zostanie  zobowiązany  przez  osoby  trzecie  do  
zwolnienia lub usunięcia nazwy domeny, Rejestrujący musi przedłożyć na piśmie, w
terminie określonym w punkcie 1.e) oświadczenie na temat tego, czy zgadza się na
zwolnienie nazwy domeny lub czy zamierza bronić domeny.

a) W przypadku, gdyby Rejestrujący zgodził  się  na zwolnienie domeny, Powiernik
usunie domenę z rejestru i  poinformuje o tym osobę składającą skargę.  Umowa
zawarta  pomiędzy  Rejestrującym  a  Powiernikiem  ulegnie  automatycznemu
rozwiązaniu, bez konieczności składania wypowiedzenia.

b) Jeżeli Rejestrujący nie udziela odpowiedzi w określonym terminie,  Powiernik ma
prawo  przekazać  zarządzanie  nazwą  domeny  stosownemu  rejestratorowi  i  do
usunięcia siebie jako osoby do kontaktu dla nazwy domeny.

c) Jeżeli Rejestrujący poinformuje Powiernika, że zamierza bronić domeny, musi w
ciągu  dwóch  dni  przekazać  Powiernikowi  zabezpieczenie  (gotówką  w  EUR  lub
gwarancję  bankową  wystawioną  przez  duży  bank  z  siedzibą  w  Niemczech  lub



Austrii) w kwocie ustalonej przez Powiernika według jego uznania i zabezpieczenie
to  będzie  zabezpieczeniem  dla  Powiernika  w  przypadku  dochodzenia  roszczeń  i
pokryje  koszty  sądowe  oraz  koszty  obrony  prawnej  przypuszczalnie  przez  niego
poniesione.

Rejestrujący w dalszej kolejności w terminie przewidzianym w pkt. 1. e) wyznaczy
prawnika,  który  będzie  go  reprezentował  poza  sądem i  w  sądzie  we  wszystkich
sprawach dotyczących osoby trzeciej w ramach danej jurysdykcji. Jeżeli Rejestrujący
nie  będzie  przestrzegał  tych  zobowiązań,  Powiernik  ma prawo do postępowania
zgodnie z postanowieniami wskazanymi w punkcie 4 b).

III. Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Rejestrującego

Rejestrujący  zrekompensuje  Powiernikowi  wszelkie  koszty,  szkody  i  inne  straty
wynikające z dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie związane z domeną. Takie
postanowienie  ma  miejsce  niezależnie  od  zaniedbania  lub  niewywiązania  się  i
obejmuje stosowne koszty konsultacji prawnych dla Powiernika. Rekompensata ta
dotyczy  zarówno  ważnych,  jak  i  nieważnych  roszczeń,  a  także  roszczeń
dochodzonych na drodze sądowej i poza drogą sądową.
     
2. Odpowiedzialność Powiernika

a) Powiernik odpowiada wyłącznie za szkody w przypadku umyślnego lub rażącego
zaniedbania po stronie Powiernika lub jego pełnomocników. Za naruszenie ważnego
dla umowy obowiązku (obowiązku kardynalnego)  w sposób zagrażający  realizacji
niniejszej Umowy, odpowiedzialność ograniczana jest do typowego odszkodowania
przewidzianego przez Powiernika w momencie zawarcia Umowy, jeśli naruszenie to
było spowodowane umyślnym lub z rażącym zaniedbaniem.

b) Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku utraty życia,
obrażeń ciała i/lub uszczerbku na zdrowiu. Odpowiedzialność za szkody pośrednie,
w  szczególności  odpowiedzialność  za  utratę  zysków,  jest  ograniczona  do



przypadków naruszeń ważnego dla umowy obowiązku (obowiązek kardynalny)  w
sposób umyślnego lub rażącego zaniedbania zagrażającego realizacji Umowy przez
Powiernika lub jego pełnomocników.

IV. Okres obowiązywania, wypowiedzenie i wynagrodzenie

1. Okres obowiązywania Umowy

a)  Niniejsza  Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  nieokreślony.  Umowa  ulega
automatycznemu  rozwiązaniu  wraz  ze  zwolnieniem  Powiernika  od  wykonywania
zobowiązań lub w momencie usunięcia nazwy domeny.

b)  Niniejsza  Umowa   jest  nieodłącznie  związana  z  rejestracją  nazwy  domeny  u
Powiernika lub odpowiedniego rejestratora partnerskiego Powiernika.

2. Wypowiedzenie Umowy

a)  Rejestrujący i  Powiernik  wstrzymują swoje prawo do wypowiedzenia niniejszej
Umowy.  Nie  ma  to  wpływu  na  możliwość  wypowiedzenia  przez  nich  niniejszej
Umowy  z  istotnych  przyczyn  lub  jakichkolwiek  innych  przyczyn  wypowiedzenia
niniejszej Umowy znajdujących się w niniejszej Umowie.

b)  Powiernik  jest  uprawniony  do  przeniesienia  wszystkich  praw  i  zobowiązań
wynikających z niniejszej  Umowy na rzecz innego powiernika i  do rejestracji  tego
powiernika  jako  nowej  osoby  do  kontaktu  w  sprawach  administracyjnych,  pod
warunkiem  że  nie  spowoduje  to  problemów  prawnych  dla  Rejestrującego.  Do
wykonania takiego przeniesienia nie jest wymagana zgoda Rejestrującego.

3. Wynagrodzenie



a)  Wynagrodzenie  za  niniejszą  usługę  jest  zawarte  w opłacie  rejestracyjnego  dla
danej  domeny.  Nie  są  wymagane  dodatkowe  płatności  dokonane  przez
Rejestrującego na rzecz Powiernika. 

b) Jeśli nazwa domeny zostanie usunięta przedwcześnie lub zostanie przeniesiona,
Rejestrujący ma prawo do otrzymania proporcjonalnego zwrotu.

V. Postanowienia końcowe

1. Zmiany do umowy, cesja

a)  Wszelkie  zmiany  i  modyfikacje  niniejszej  Umowy  wymagają  formy  pisemnej.
Dotyczy to również rezygnacji z wymogu formy pisemnej. Dodatkowe warunku nie
zostały uzgodnione.

b) Cesja praw Rejestrującego nie jest dopuszczona.

2. Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy była w całości lub
w części nieważne, to taka nieważność nie ma wpływu na pozostałe postanowienia
niniejszej  Umowy.  Jeżeli  jakiekolwiek  z  postanowień  niniejszej  Umowy  zostanie
uznane  za  niewykonalne  lub  nieważne,  postanowienie  to  zostanie  zastąpione
ważnym i wykonalnym postanowieniem i najbardziej zbliżonym do celów i założeń
zastępowanego postanowienia pod względem gospodarczym, jak i prawnym, które
to  postanowienie  byłoby  zaakceptowane  przez  strony,  gdyby  strony  wiedziały  o
nieważności postanowienia w chwili zawierania niniejszej Umowy.


