PRZEDMIOT UMOWY
Niniejszy regulamin definiuje zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych na serwerze web-market.pl.
Abonent zawiera umowę, poprzez wysłanie formularza na stronie internetowej web-markt.pl, lub dokonując
opłaty abonamentowej. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie
reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.

PRYWATNOŚĆ
Web-market.pl zapewnia prywatność danych, w tym poczty elektronicznej, swoim Abonentom
W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia zawartości konta oraz baz danych organom
państwowym do tego uprawnionym.
Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez web-market.pl w zakresie umożliwiającym
wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.

PŁATNOŚCI
Web-market.pl zapewnia niezmienność cen usług w czasie trwania okresu rozliczeniowego.
Przed zakończeniem świadczenia usługi web-market.pl prześle Abonentowi fakturę pro formę na konto e-mail
Abonenta przedłużającą okres trwania usługi.
Brak płatności za aktywowaną usługę spowoduje zablokowanie usługi. Odblokowanie usługi nastąpi dopiero po
wpłynięciu wszelkich należności na konto web-market.pl z jakimi zalega Abonent na rzecz web-market.pl .
Domeny zostaną przedłużone na następny okres rozliczeniowy tylko i wyłącznie po wpłynięciu odpowiedniej
należności na konto web-market.pl.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WEB-MARKET.PL
Serwery web-market.pl są dostępne dla Abonentów przez całą dobę. Web-market.pl zastrzega sobie prawo do
krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi
sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie łącz międzynarodowych itp).
Web-market.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Abonentów powstałe w wyniku: przerwania
połączenia, kataklizmów, działanie czynników i osób trzecich, nieprawidłowego użytkowania kont, wszelkich
działań ze strony Abonenta.
Web-market.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta.
Za szkody wywołane nieprawidłowym działaniem serwera, zawinione przez web-market.pl, ponosi on
odpowiedzialność wyłącznie do wysokości ceny usługi za dany okres rozliczeniowy.
Web-market.pl może odmówić rejestracji domeny w przypadku, gdy w momencie podjęcia próby rejestracji
domeny domena jest już zarejestrowana, zarezerwowana lub prowadzone wobec niej jest postępowanie
rejestracyjne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA
Wszyscy Abonenci są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci
Internet. Web-market.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych
należności, jeżeli: będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także
treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym,
wyznaniowym, naruszające dobra osobiste, Abonent działa na szkodę innych użytkowników sieci Internet,
Abonent dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.

FAKTURY VAT
Faktura za usługę zostanie wystawiona przez web-market.pl w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do Klienta za
pośrednictwem poczty elektronicznej na podany aktualnie adres e-mail Abonenta.
Faktury są wysyłane pocztą tradycyjną jedynie na wyraźną prośbę Abonenta.
SPORY
W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy, sądem właściwym, będzie sąd
właściwy miejscowo dla siedziby web-market.pl.

