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REGULAMIN REJESTRACJI I UTRZYMYWANIA DOMEN
INTERNETOWYCH 

1. Zarejestrowanie domeny bądź zgłoszenie jej do transferu jest równoznaczne z zawarciem umowy i 
akceptacją poniższego regulaminu.

2. Klient rejestrujący domenę za pośrednictwem naszej firmy NODEA Mateusz Adach udziela zgodę 
przed rejestratorem krajowych domen NASK (Naukową Akademicką Siecią Komputerową) oraz 
wyraża zgodę na pełnomocnictwo polegające na zarejestrowaniu domeny w imieniu Klienta na 
zasadach rejestracji i utrzymywania domen internetowych.
1. Rejestrację domen polskich prowadzi NASK na zasadach określonych w regulaminie firmy 

NASK oraz firmy ViBiznes Paweł Jarosz
(https://vipower.pl/index.php?id=Regulaminy)

2. Rejestrację domen globalnych i europejskich prowadzi DOMENY.PL SP. Z O.O na zasadach 
określonych w regulaminie firmy DOMENY.PL SP. Z O.O. 
(https://domeny.pl/files/regulamin_rejestracji_i_obslugi_nazw_domen_internetowych_domenypl.
pdf)

3.
3. Domeny są aktywowane w ciągu 24h w dni robocze, w okresie pracy biura firmy NODEA. Firma nie 

ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z pracy systemu transakcyjnego w bankach 
wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

4. Firma NODEA może odmówić rejestracji domeny w momencie podejrzenia podania nieprawidłowych
danych podczas rejestracji, brakiem zaksięgowania wpłaty kwoty z wystawionej faktury ProForma 
lub jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż dana nazwa domeny narusza prawa osób trzecich.

5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z rejestracją 
domeny i podanie nieprawdziwych danych. 

6. Minimalny okres rejestracji domeny to jeden rok kalendarzowy. 
7. Okres rejestracji domeny jest liczony od daty zarejestrowania domeny.
8. W momencie złożenia dyspozycji rejestracji domeny polskiej uruchamiany jest proces 14-dniowego 

okresu rezerwacji w ciągu którego blokowana jest możliwość rejestracji domeny przez innych 
klientów.  W przypadku braku wpłaty, po 14 dniach domena zostanie usunięta z kolejki domen do 
rejestracji. W stosunku do domen globalnych i europejskich okres rezerwacji nie obowiązuje.

9. Okres rezerwacji nie dotyczy domen europejskich oraz globalnych.
10. Firma NODEA ma prawo odmówić rejestracji domeny w momencie przekroczenia terminu płatności 

faktury ProForma. 
11. Abonent wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych osobowych NASK, VIBIZNES 

PAWEŁ JAROSZ, DOMENY.PL SP. Z O.O., ICANN oraz EURID. Zgoda ta obejmuje także możność 
przekazywania danych Rejestratorowi Domeny i Operatorowi w zakresie niezbędnym do wykonania 
Umowy.

12. Firma NODEA nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyniki wyszukiwarki domen.
13. Abonent nie będący osobą fizyczną wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w ogólnoświatowej 

bazie abonentów Whois. Umieszczenie w Whois danych abonenta będącego osobą fizyczną jest 
dobrowolne dla domen krajowych. NODEA nie bierze odpowiedzialności za sposób wykorzystania 
danych umieszczonych w Whois. W przypadku domen globalnych/narodowych osoba fizyczna oraz 
firmy, stowarzyszenia i abonenci nie będący osobami fizycznymi wyrażają zgodę na publikację 
danych we whois będącą obecnym standardem stosowanym przez rejestratorów. Jest możliwość 
ukrycia danych we whois za stosowną opłatą.

14. Kod AuthInfo wymagany do zmiany rejestratora dla domen krajowych dostępny jest w panelu klienta 
firmy NODEA.

15. W przypadku niedokonania przez klienta płatności za domenę polską po okresie jej rejestracji 
następuje zawieszenie domeny na okres 14 dni.

16. W przypadku niedokonania przez klienta płatności za domenę globalną po okresie jej rejestracji 
następuje zawieszenie domeny na okres 36 dni, następnie domena przechodzi w tryb wygaśnięcia 
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który trwa 30 dni, po tym czasie istnieje możliwość jej ponownego przedłużenia jednak po uiszczeniu
opłaty dodatkowej w zależności od typu domeny.

17. NODEA w przypadku nieudanej rejestracji domeny zobowiązuje się zwrócić klientowi opłatę tytułem 
aktywacji domeny w ciągu 7 dni od zakończonej niepowodzeniem rejestracji. 
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