REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO XPX.pl
§ 1 Wstęp
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego
xpx.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.xpx.pl. Postanowienia Regulaminu
oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z
przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób
wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz
zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i
administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu xpx.pl.
§ 2 Definicje
Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy
rozumieć w następujący sposób:
1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego,
które wyraźnie się do niego odwołują.
2. Serwis - serwis
internetowy
xpx.pl
znajdujący
się
w
pod
adresem
internetowym www.xpx.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg
elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą
elektroniczną na rzecz Abonentów.
3. Abonent - podmiot, któremu jest świadczona Usługa na podstawie Umowy.
4. Konto Reseller – konto w ramach, którego Abonent ma możliwość świadczenia usług w
ramach programu resellerskiego.
5. Program Resellerski (Program) – dobrowolna i niewyłączna współpraca pomiędzy
Stronami polegająca na dystrybucji usług Serwisu na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie;
6. Abonament - opłata uiszczana przez Abonenta z tytułu świadczenia Usługi za Okres
Rozliczeniowy w wysokości i na zasadach zgodnych z Umową.
7. Usługa - usługa świadczona przez Serwis na rzecz Abonenta, o parametrach
określonych w umowie.
8. Serwer shoutcast – serwer udostępniony Abonentowi w celu nadawania dźwięku i
obrazu.
9. Domena – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych, oferowany w celach rejestracji przez
podmioty trzecie. Domeny polskie rejestruje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
(NASK), domeny europejskie European Registry for Internet Domains vzw / asbl.
Domeny są rejestrowane zgodnie zasadami ustalonymi przez ICANN.
10. Hosting - udostępniania i utrzymania serwerów w sieci Internet w zakresie i na
warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie zawartej pomiędzy Abonentem i
Usługodawcą;

11. Okres Rozliczeniowy - jest okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań
Abonenta wobec Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług, rozpoczynający się i
kończący we wskazanych przez Usługodawcę dniach miesiąca kalendarzowego.
12. Umowa – umowa zawarta przez Usługodawcę i Abonenta wraz z załącznikami.
(Regulaminem, Cennikiem, Protokołem oraz ewentualnie Warunkami Promocji),
13. Cennik - Cennik świadczenia usług. Cennik zawiera wykaz Pakietów i innych usług
świadczonych przez Usługodawcę wraz z zestawieniem wysokości opłat, ich rodzajem
oraz zasadami naliczania.
14. Cesja Elektroniczna – elektroniczna forma zmian po stronie Abonenta.
§ 3 Rejestracja
1. Przed zamówieniem Usługi/zawarciem Umowy Abonent dokonując rejestracji podaje
wymagane przez Serwis zgodne z prawdą dane, do których należą:
 nazwisko i imię;
 numer PESEL, jeżeli Abonent jest Konsumentem;
 pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą;
 adres zamieszkania lub adres siedziby;
 adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej;
 adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem;
 numer Gadu-Gadu.
2. Abonent przez akceptację regulaminu składa oświadczenie:
 o dobrowolnym przystąpieniu do korzystania z usług Serwisu;
 o podaniu w formularzu danych zgodnych z prawdą.
3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki
e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Abonenta opisane na
każdym etapie procedury rejestracji.

§ 4 Zamawianie usług w Serwisie
Abonent składa zamówienie na świadczenie Usług poprzez wypełnienie formularzy
dostępnych na stronie Usługodawcy, dostępnego pod adresem www.xpx.pl.
2. Przed zawarciem Umowy i złożeniem zamówienia, Abonent ma możliwość i obowiązek
zapoznać się z niniejszym regulaminem.
3. Zawarcie Umowy lub złożenie zamówienia jest wiąże się ze zgodą Abonenta na
reprezentowanie go przez Usługodawcę wobec podmiotów trzecich, dokonujących
rejestracji domen.
4. Zakres upoważnienia udzielonego Usługodawcy obejmuje wszystkie czynności
niezbędne do rejestracji domeny przez podmiot trzeci.
1.

§ 5 Świadczenie usług przez Serwis
1. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Umowie,
Regulaminie oraz w Cenniku, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania ich
postanowień.
2. Serwis świadczy następujące Usługi –
 rejestracja domen;



Hosting www sprzężony z pocztą e-mail - udostępnianie i utrzymanie serwerów w
sieci Internet w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie
zawartej pomiędzy Abonentem i Usługodawcą;
 hosting serwerów shoutcast.
3. Abonent zobowiązany jest zapewnienia we własnym zakresie:
 Niezbędnego sprzętu komputerowego do korzystania z wykupionych usług.
 Poprawne połączenie z siecią Internet.
 Przeglądarkę internetową.
 Inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług (np.
oprogramowanie nadawcze, odbiorcze, klient serwera FTP itp.).
§ 6 Rejestracja Domen
1. Na podstawie zawartej z Abonentem Umowy oraz po uprzednim odnotowaniu wpływu
Opłaty Abonamentowej Serwis zobowiązuje się pośredniczyć w rejestracji domeny oraz
do zapewnienia późniejszego świadczenia obsługi administracyjnej i technicznej domeny.
2. Rejestracja Domeny polega na umieszczeniu nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej
adresami serwerów nazw w odpowiednim pliku sfery na wybranym serwerze. Opłata
tytułem świadczenia usługi ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na
www.xpx.pl.
3. Abonent udziela Serwisowi dobrowolnej zgody na reprezentowanie go przed
rejestratorem domen. Abonent jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i
terminie wymaganym przez Serwis. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności
zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, w tym możliwość
przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi domeny danych osobowych
Abonenta, zgodnie z wymogami rejestratora domeny.
4. Usługodawca może żądać przedstawienia przez Użytkownika dodatkowych dokumentów
przed zawarciem Umowy.
5. Zmiana po stronie Abonenta może zajść w wyniku cesji elektronicznej
6. Cesja elektroniczna jest skuteczna po potwierdzeniu jej przez dotychczasowego jak i
nowego Abonenta.
7. Abonent podaje dane podmiotu, na rzecz którego dokonuje Cesji. Podane dane muszą
być zgodne z prawdą.
8. W ramach Usługi możliwe jest również przeniesienie Domeny od innego Usługodawcy.
9. Serwis nie ponosi wobec Abonenta odpowiedzialności za:




zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek
nieuregulowania przez Abonenta Opłaty Abonamentowej;
rejestrację domeny w złej wierze;
zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot;

10. Abonent wybierając nazwę domeny oświadcza, że nie narusza ona praw osób trzecich.
11. Serwis może odmówić rejestracji domeny w wypadku:



gdy podana przez Abonenta nazwa jest już zajęta;



gdy Abonent poda Usługodawcy niekompletne lub nieprawdziwe dane.

§ 6.1 Rejestracja Domeny .eu
1. Przy zamówieniu na domenę .eu Abonent zgadza się na zawarcie umowy z xpx.pl o
rejestrację domeny, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych
określonych przez European Registry for Internet Domains vzw / asbl.
§ 6.2 Rejestracja Domeny globalnej
1. Rejestrując domeny globalne .com, .net, .org, .info, .biz Usługodawca działa na
podstawie porozumienia zawartego z ICANN oraz stosując określone przezeń zasady
rejestracji domen.
2. W przypadku gdy nazwa domeny globalnej jest przedmiotem sporu, jego rozwiązanie
będzie odbywało się drogą polubowną, zgodnie ze standardami i dokumentami
określonymi przez ICANN.
§ 6.3 Rejestracja Domeny polskiej
1. W przypadku rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i
utrzymania
nazw domen internetowych NASK zamieszczone na głównej witrynie internetowej NASK,
przeznaczonej do rejestracji nazw domen internetowych http://www.dns.pl
§ 7 Korzystanie z Usługi hostingu www
1. Usługodawca przekazuje Abonentowi hasła dostępu pozwalające na zdalne
administrowanie i użytkowanie serwera oraz zarządzanie platformą oraz inne informacje
niezbędne do korzystania z Usługi.
2. Usługodawca udostępni Abonentowi serwer wraz z wszelkimi rozwiązaniami
technicznymi, koniecznymi do pełnego korzystania z Usługi, a w szczególności:
 Panel Administracyjny do zarządzania usługą : https://monsun.xpx.pl:2083/


3. Udostępniony serwer będzie znajdował się w miejscu wybranym przez Usługodawcę. W
trakcie trwania umowy miejsce położenia serwera może ulegać zmianie, bez
konieczności uzyskania zgody Abonenta, przy zachowaniu ciągłości świadczenia usługi.
4. Udostępniony serwer nie może być wykorzystany do naruszenia prawa, w szczególności
praw autorskich, lub postępowania nieetycznego, jak również w sposób niezgodny z
charakterem i przeznaczeniem usług, a w szczególności do:
 prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Usługodawcy oraz innych
serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania
korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych
Abonentów;
 popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej,
pornograficznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie; przechowywania
oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
 naruszenie prywatności innych użytkowników sieci Internet;



innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm
społecznych i przyjętych zwyczajów.

5. Usługodawca jest upoważniony do czasowego zawieszenia świadczenia usługi objętej
niniejszą umową, w przypadku gdy Usługodawca podejmie podejrzenie o bezprawnym
charakterze danych przechowywanych na serwerze lub o bezprawnym charakterze
działalności prowadzonej za pomocą serwera. Ponowne rozpoczęcie świadczenia usługi
będzie możliwe po wyjaśnieniach Abonenta.
6. Abonent może również skorzystać z testowej wersji Usługi na warunkach określonych w
Cenniku.
§ 8 Prawa i obowiązki Abonenta
1. Abonent ma pełne prawo dysponowania domeną.
2. Abonent w dowolnym momencie może dokonać zmiany danych Abonenta posługując się
Panelem Klienta.
3. Abonent zobowiązany jest do terminowego wnoszenia Opłat.
4. Brak wpływu Opłaty Abonamentowej może skutkować zawieszeniem świadczenie Usługi.
5. Abonent ma obowiązek podawania Usługodawcy prawdziwych danych a także
informować Usługodawcę o zmianach w tym zakresie.
§ 9 Prawa i obowiązki Serwisu
1. Usługodawca jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis
oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez
jakichkolwiek zakłóceń.
2. Usługodawca gwarantuje bezawaryjną dostępność Usługi na poziomie …. w skali…
3. W ramach realizacji zamówionych Usług Serwis zapewnia sprawność działania
serwerów, na których umieszczone są strony www i poczta e-mail.
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody Abonenta powstałe w wyniku:
 nieprawidłowego użytkowania Usług przez Abonenta lub awarii jego sprzętu,
 niedostępności Usługi związanej z dozwolonymi przerwami technicznymi lub Awarią i
jej usuwaniem;
 podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Abonenta;
 naruszenia przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu przez
Abonenta;
 siły wyższej;
 niewłaściwego posłużenia się przez Abonenta przekazanymi mu danymi;
 udostępniania przez Abonenta osobom trzecim danych dostępowych do Konta
Abonenta, a także wejścia w posiadanie hasła i danych Abonenta.
5. W przypadku, gdy Serwis wiedział o bezprawnych działaniach Abonentów, a nie podjął
odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
6. W przypadku powzięcia przez Serwis informacji o bezprawnym charakterze treści w
ramach Usługi, może ona zostać zablokowana.
7. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Abonenta, jeżeli Serwis nie posiada
świadomości faktów i okoliczności.
8. Usługodawca nie odpowiada za szkody wywołane utratą danych

§ 10 Usługa Newsletter
1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą
mailową dotyczących działalności Serwisu.
2. Użytkownik korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach
Newslettera poprzez:
 zaznaczenie ikony – „chcę otrzymywać Newsletter” trakcie dokonywania rejestracji
lub
 zaznaczenie ikony „chcę otrzymywać Newsletter” w panelu zarządzania Kontem.
4. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newslettera poprzez:
 zaznaczenie linka umieszczonego pod wysłaną wiadomości Newsletter i kliknięcie
ikony Zrezygnuj;
 zaznaczając ikonę Zrezygnuj w panelu zarządzania Kontem.
§ 11 Płatności
1. Abonent zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat na rzecz Usługodawcy.
2. Cennik Usług dostępny jest pod adresem


https://xpx.pl/hosting_www.php



https://xpx.pl/cennik_domen.php



https://xpx.pl/konta_reseller.php



https://xpx.pl/serwery_radiowe_plus.php



https://xpx.pl/serwery_radiowe.php



https://xpx.pl/autopiloty.php

3. Abonent może dokonać płatności w formie:


przelewu bankowego na wskazane przez Serwis konto bankowe,



poprzez system Transferuj.pl.

4. Serwis po wyrażeniu zgody przez Abonenta na wysyłanie faktur w formie elektronicznej
wysyła faktury na podany w zamówieniu adres email, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528)
5. W razie braku zgody Serwis wystawia faktury VAT w formie papierowej.
6. Abonent zobowiązany jest podać prawdziwe dany do faktury VAT.
§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest NETMEDIA Paweł Płochocki, ul Bałtycka 19,
05-120 Legionowo, NIP 536-175-39-01, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101,
poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona
wyłącznie w celu umożliwienia Abonentom korzystania ze świadczonych usług.

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane
będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem
oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator
przetwarza następujące dane: adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło.
5. Abonent ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie,
jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień
Abonent może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając:
 e-mail na adres bok@xpx.pl
 listownie: NETMEDIA PAWEŁ PŁOCHOCKI UL.JAGIELLOŃSKA 8A/8 05-120
LEGIONOWO
6. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
7. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektoratu ds. Danych
Osobowych.
§ 13 Procedura reklamacyjna

1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu
wysyłając e-mail pod adres bok@xpx.pl, w którego treści wpisuje :








dane Abonenta umożliwiające kontakt;
rodzaj usługi, której dotyczy;
rodzaj błędnego funkcjonowania,
czas które stanowi podstawę reklamacji;
zarzuty Abonenta;
okoliczności uzasadniające reklamację;
ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.

2. Serwis

rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia

reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub
informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego
stanowiska.
3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym
w pkt.2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Abonenta.
4. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Abonenta adres e-mail.
5. W przypadku uznania reklamacji, Serwis niezwłocznie podejmuje działania w celu
realizacji jej treści.

6. Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez
podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę
niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację
reklamacji.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną domeny
Abonenta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a
także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną
Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta
lub Serwisu.
§ 14 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr
22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość bez podania
przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy z Usługodawcą
stosowne oświadczenie na piśmie.

Do zachowania powyższego terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia przed jego upływem..
2.

W

przypadku odstąpienia Abonenta od umowy Usługodawca dokona zwrotu

dokonanych opłat w ciągu 7 dni od daty otrzymania usługi, na konto wskazane przez
Abonenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Usługodawca wydaje pisemne
poświadczenie o zwrocie świadczenia.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się w załączniku do
regulaminu/umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w
wypadkach:


świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem
terminu, o którym mowa powyżej,



dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,



umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie
od ruchu cen na rynku finansowym,



świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,



świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,



dostarczania prasy,



usług w zakresie gier hazardowych.
§ 15 Rezygnacja ze świadczonych usług

1. Abonent może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Serwis bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania
przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub w jakikolwiek inny dogodny dla
Użytkownika sposób.
2. W dniu upływu Okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Serwis zaprzestaje
świadczenia usług wobec Abonenta.
3. Serwis może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku
zaprzestania świadczenia usługi.
4. Serwis może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w ciągu 7 dni po wezwaniu do
zaprzestania naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik
narusza przepisy niniejszego Regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z
usług.
§ 16 Przepisy Końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.xpx.pl.
2. Serwis dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn po uprzednim
poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na
łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Abonentów.
Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych
warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po
wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Abonentów,
korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.

