ZASADY REJESTRACJI I UTRZYMYWANIA NAZW
DOMEN INTERNETOWYCH OGICOM
Z DN. 10.01.2005R.
Definicje
Wyrażenia użyte w Regulaminie lub w umowach
należy interpretować zgodnie z nadanym
poniżej znaczeniem:
Spółka - spółka "OGICOM" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (skrót firmy: "OGICOM" Sp.
z o.o.) z siedzibą w Poznaniu, wpis do rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Handlowego pod numerem 140692, sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział
XXI Gospodarczy KRS;
Abonent - osoba lub podmiot nie będący
"konsumentem" w rozumieniu art. 384 § 3
Kodeksu cywilnego, a w szczególności
przedsiębiorca
prowadzący
działalność
gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada
1999r.
Prawo
działalności
gospodarczej; domniemywa się, że osoba
składająca Zamówienie jest Klientem w
rozumieniu Regulaminu lub jest uprawniona do
reprezentacji takiego Klienta;

Postanowienia ogólne
1. Abonent, w rozumieniu Zasad rejestracji i
utrzymywania nazw domen internetowych
(dalej
"Zasady")
oznacza
podmiot
(wnioskodawcę), z którym OGICOM Sp. z o.o.
zawarł umowę o rejestrację i utrzymywanie
nazwy domeny (dalej "Umowa").
2. OGICOM Sp. z o.o. może działać w
porozumieniu z innymi podmiotami, w celu
zapewnienia najkorzystniejszych rozwiązań dla
Abonenta w zakresie rejestracji i utrzymywania
nazw domen internetowych, w szczególności z
NASK
(Naukową
i
Akademicką
Siecią
Komputerową jb.) oraz DomainMaker Sp. z o.o.
3. Abonent uiszcza, w terminie płatności
wskazanym w fakturze, opłatę za każde
rozpoczęte 12 miesięcy utrzymywania nazwy
domeny (dalej "opłata roczna").

Zawarcie umowy
4. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji
nazwy domeny lub w momencie skutecznego
udzielenia pełnomocnictwa OGICOM Sp. z o.o.
lub za pośrednictwem OGICOM jej partnerowi
spółce DomainMaker Sp. z o.o. do wyłącznego
reprezentowania
Abonenta
przed
NASK
(transferu nazwy domeny).
5. Rejestracja nazwy domeny wymaga
prawidłowo
wypełnionego
Wniosku
o
rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny
(dalej "Wniosek"). OGICOM Sp. z o. o. wystawia
wnioskodawcy fakturę pro-forma za utrzymanie
domeny z 7 dniowym terminem płatności.
6. Nazwa domeny zostanie zarejestrowana w
terminie pięciu dni roboczych od doręczenia
OGICOM Sp. z o.o. Wniosku w formie pisemnej i
terminowej płatności faktury pro-forma.
7.Podstawę odmowy rejestracji nazwy domeny
stanowi:
a. prowadzona aktualnie rejestracja tej samej
nazwy domeny przez osobę trzecią lub jej
wcześniejsze zarejestrowanie,
b. podanie we Wniosku:
- nazwy domeny o nieprawidłowej składni,
- niepełnych lub nieprawdziwych danych,
c. złożenie Wniosku dotyczącego nazwy domeny
będącej nazwą województwa, powiatu lub
gminy, chyba że wnioskodawcą jest organ
administracji
rządowej
albo
samorządu
terytorialnego,
d. dokonanie zmian w pisemnej formie Wniosku
e. brak terminowej płatności faktury pro-forma
8. OGICOM Sp. z o.o. może zwrócić się do
wnioskodawcy o doręczenie dodatkowych
dokumentów dotyczących danych wskazanych w
treści Wniosku. Niedoręczenie dokumentów w
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wyznaczonym terminie stanowi podstawę do
odmowy rejestracji.

Abonenta niepełnych
innych informacji.

9. Termin pięciodniowy, o którym mowa w pkt.
6, biegnie na nowo od doręczenia OGICOM Sp. z
o.o. Wniosku z dodatkowymi dokumentami, o
których mowa w pkt. 8.

Postanowienia końcowe

10. Aktualny cennik opłat rocznych za domeny
krajowe, funkcjonalne i regionalne jest
dostępny na stronach www.ogicom.pl Opłata
roczna nie podlega zwrotowi w części lub
całości.

Obowiązywanie umowy
11. Umowa zostaje zawarta na czas
nieoznaczony. Każda ze stron ma prawo
rozwiązać umowę na co najmniej 14 dni przed
rocznicą jej zawarcia, poprzez przekazanie na
piśmie
drugiej
stronie
stosownego
oświadczenia.
12. Na co najmniej 28 dni przed rozpoczęciem
kolejnego,
12-miesięcznego
okresu
abonamentowego, OGICOM Sp. z o.o. będzie
wystawiać i przesyłać Klientowi fakturę pro
forma, opiewającą na zapłatę Ceny zgodnej z
Cennikiem.
13. Brak płatności na co najmniej 7 dni przed
rozpoczęciem kolejnego okresu abonamentu
uprawnia OGICOM Sp. z o.o. do wypowiedzenia
domeny w imieniu Klienta. Ponowna rejestracja
tej samej nazwy domeny będzie możliwa po
uiszczeniu przez Abonenta opłaty zaległej wraz
z odsetkami oraz złożeniu nowego Wniosku, o
ile w chwili rejestracji nazwa domeny będzie
dostępna. Usunięcie nazwy domeny jest
równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

Zmiany abonenta lub delegacji
nazwy domeny
14. OGICOM Sp. z o.o. dokonuje zmiany
delegacji nazwy domeny lub zmiany Abonenta
w terminie pięciu dni roboczych od daty
doręczenia
prawidłowo
wypełnionego
i
podpisanego wniosku o zmianę delegacji nazwy
domeny lub zmianę Abonenta wraz z
niezbędnymi dokumentami.

lub

nieprawdziwych

16. Abonent odpowiada za skutki złożenia
nieprawdziwych
oświadczeń,
podania
nieprawdziwych danych lub nieinformowania
OGICOM Sp. z o.o. o ich zmianie.
17. W sprawach dotyczących rejestracji i
utrzymywania nazw domen OGICOM Sp. z o.o.
może kontaktować się korzystając z adresów
poczty
elektronicznej
podanych
przez
Abonenta.
18. Zmiana wysokości opłat rocznych lub Zasad
będzie ogłaszana poprzez publikację w witrynie
internetowej OGICOM Sp. z o.o. Dopuszcza się
zawiadomienie
Abonenta
o
powyższych
zmianach drogą elektroniczną.
19. Abonent (Oferent) oświadcza, iż z dniem
akceptacji Zasad rejestracji i utrzymywania
nazw domen internetowych OGICOM 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.
Oświadczam nadto, iż Abonent/Oferent zrzeka
się wykonywania czynności, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym na rzecz w/w
Usługobiorcy.
20. W kwestii rozstrzygania sporów stosuje się
Regulamin Świadczenia Usług Internetowych z
dn.
14.grudnia
2003
(http://www.ogicom.pl/regulaminy)
oraz
regulamin
NASK
(http://dns.pl/regulaminy.html).
21. Zasady rejestracji i utrzymywania nazw
domen OGICOM obowiązują od dnia 10 stycznia
2005r.

15. Zmiana delegacji nazwy domeny nie
zostanie wykonana w przypadku podania przez
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ZASADY REJESTRACJI I UTRZYMYWANIA NAZW
DOMEN INTERNETOWYCH OGICOM
(REGISTRAR OGICOM)
Definicje

Zawarcie umowy

Wyrażenia użyte w Regulaminie lub w umowach
należy interpretować zgodnie z nadanym
poniżej znaczeniem:

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji
nazwy domeny lub w momencie skutecznego
udzielenia pełnomocnictwa OGICOM Sp. z o.o.
do wyłącznego reprezentowania Abonenta
przed NASK (transferu nazwy domeny).

Spółka - spółka "OGICOM" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (skrót firmy: "OGICOM" Sp.
z o.o.) z siedzibą w Poznaniu, wpis do rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Handlowego pod numerem 140692, sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział
XXI Gospodarczy KRS;
Abonent - osoba lub podmiot nie będący
"konsumentem" w rozumieniu art. 384 § 3
Kodeksu cywilnego, a w szczególności
przedsiębiorca
prowadzący
działalność
gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada
1999r.
Prawo
działalności
gospodarczej; domniemywa się, że osoba
składająca Zamówienie jest Klientem w
rozumieniu Regulaminu lub jest uprawniona do
reprezentacji takiego Klienta;

Postanowienia ogólne
1. Abonent, w rozumieniu Zasad rejestracji i
utrzymywania nazw domen internetowych
(dalej
"Zasady")
oznacza
podmiot
(wnioskodawcę), z którym OGICOM Sp. z o.o.
zawarł umowę o rejestrację i utrzymywanie
nazwy domeny (dalej "Umowa").
2. OGICOM Sp. z o.o. może działać w
porozumieniu z innymi podmiotami, w celu
zapewnienia najkorzystniejszych rozwiązań dla
Abonenta w zakresie rejestracji i utrzymywania
nazw domen internetowych, w szczególności z
NASK
(Naukową
i
Akademicką
Siecią
Komputerową jb.).
3. Abonent uiszcza, w terminie płatności
wskazanym w fakturze, opłatę za każde
rozpoczęte 12 miesięcy utrzymywania nazwy
domeny (dalej "opłata roczna").

5. Rejestracja nazwy domeny wymaga
prawidłowo
wypełnionego
Wniosku
o
rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny
(dalej "Wniosek"). OGICOM Sp. z o. o. wystawia
wnioskodawcy fakturę pro-forma za utrzymanie
domeny z 7 dniowym terminem płatności.
6. Nazwa domeny zostanie zarejestrowana w
terminie pięciu dni roboczych od doręczenia
OGICOM Sp. z o.o. Wniosku w formie pisemnej i
terminowej płatności faktury pro-forma.
7.Podstawę odmowy rejestracji nazwy domeny
stanowi:
a. prowadzona aktualnie rejestracja tej samej
nazwy domeny przez osobę trzecią lub jej
wcześniejsze zarejestrowanie,
b. podanie we Wniosku:
- nazwy domeny o nieprawidłowej składni,
- niepełnych lub nieprawdziwych danych,
c. złożenie Wniosku dotyczącego nazwy domeny
będącej nazwą województwa, powiatu lub
gminy, chyba że wnioskodawcą jest organ
administracji
rządowej
albo
samorządu
terytorialnego,
d. dokonanie zmian w pisemnej formie Wniosku
e. brak terminowej płatności faktury pro-forma
8. OGICOM Sp. z o.o. może zwrócić się do
wnioskodawcy o doręczenie dodatkowych
dokumentów dotyczących danych wskazanych w
treści Wniosku. Niedoręczenie dokumentów w
wyznaczonym terminie stanowi podstawę do
odmowy rejestracji.
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9. Termin pięciodniowy, o którym mowa w pkt.
6, biegnie na nowo od doręczenia OGICOM Sp. z
o.o. Wniosku z dodatkowymi dokumentami, o
których mowa w pkt. 8.
10. Aktualny cennik opłat rocznych za domeny
krajowe, funkcjonalne i regionalne jest
dostępny na stronach www.ogicom.pl Opłata
roczna nie podlega zwrotowi w części lub
całości.

Obowiązywanie umowy
11. Umowa zostaje zawarta na czas
nieoznaczony. Każda ze stron ma prawo
rozwiązać umowę na co najmniej 14 dni przed
rocznicą jej zawarcia, poprzez przekazanie na
piśmie
drugiej
stronie
stosownego
oświadczenia.
12. Na co najmniej 28 dni przed rozpoczęciem
kolejnego,
12-miesięcznego
okresu
abonamentowego, OGICOM Sp. z o.o. będzie
wystawiać i przesyłać Klientowi fakturę pro
forma, opiewającą na zapłatę Ceny zgodnej z
Cennikiem.
13. Brak płatności na co najmniej 7 dni przed
rozpoczęciem kolejnego okresu abonamentu
uprawnia OGICOM Sp. z o.o. do wypowiedzenia
domeny w imieniu Klienta. Ponowna rejestracja
tej samej nazwy domeny będzie możliwa po
uiszczeniu przez Abonenta opłaty zaległej wraz
z odsetkami oraz złożeniu nowego Wniosku, o
ile w chwili rejestracji nazwa domeny będzie
dostępna. Usunięcie nazwy domeny jest
równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

Zmiany abonenta lub delegacji
nazwy domeny
14. OGICOM Sp. z o.o. dokonuje zmiany
delegacji nazwy domeny lub zmiany Abonenta
w terminie pięciu dni roboczych od daty
doręczenia
prawidłowo
wypełnionego
i
podpisanego wniosku o zmianę delegacji nazwy
domeny lub zmianę Abonenta wraz z
niezbędnymi dokumentami.

Postanowienia końcowe
16. Abonent odpowiada za skutki złożenia
nieprawdziwych
oświadczeń,
podania
nieprawdziwych danych lub nieinformowania
OGICOM Sp. z o.o. o ich zmianie.
17. W sprawach dotyczących rejestracji i
utrzymywania nazw domen OGICOM Sp. z o.o.
może kontaktować się korzystając z adresów
poczty
elektronicznej
podanych
przez
Abonenta.
18. Zmiana wysokości opłat rocznych lub Zasad
będzie ogłaszana poprzez publikację w witrynie
internetowej OGICOM Sp. z o.o. Dopuszcza się
zawiadomienie
Abonenta
o
powyższych
zmianach drogą elektroniczną.
19. Abonent (Oferent) oświadcza, iż z dniem
akceptacji Zasad rejestracji i utrzymywania
nazw domen internetowych w OGICOM udziela
umocowania: Ogicom 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.
Oświadczam nadto, iż Abonent/Oferent zrzeka
się wykonywania czynności, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym na rzecz w/w
Usługobiorcy.
20. W kwestii rozstrzygania sporów stosuje się
Regulamin Świadczenia Usług Internetowych z
dn.
14.grudnia
2003
(http://www.ogicom.pl/regulaminy)
oraz
regulamin
NASK(
http://dns.pl/regulaminy.html ).
21. Zasady rejestracji i utrzymywania nazw
domen OGICOM obowiązują od dnia 10 stycznia
2005r.

15. Zmiana delegacji nazwy domeny nie
zostanie wykonana w przypadku podania przez
Abonenta niepełnych lub nieprawdziwych
innych informacji.
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