Regulamin usług hostingowych SelectStar

§I. Definicje.

1) Operator – firma SelectStar.

2) Abonent – odbiorca (osoba fizyczna, prawna lub też podmiot nie posiadający osobowości prawnej)
usług oferowanych przez Operatora.

3) Polityka Prywatności
Gromadzimy dane potrzebne do sfinalizowania transakcji tj. nazwa firmy, dane adresowe, telefon
kontaktowy, adres, e-mail, imię i nazwisko przedstawiciela firmy, numer NIP.
Dane archiwizowane automatycznie:
- Podczas wizyty na naszej stronie zbieramy dane takie jak: adres IP, używana przeglądarka
internetowa, typ systemu operacyjnego, dostawca internetu.
- Podczas rejestracji konta na naszej stronie zbieramy następujące informacje: adres IP, dostawca
internetowy.
- Podczas logowania się do panelu administracyjnego zbieramy dane dotyczące adresu IP, z którego
nawiązane zostało połączenie.

Wszystkie informacje związane z naszymi klientami nie będą udostępniane osobom postronnym,
jednak w przypadku naruszenia naszego regulaminu i naruszenia prawa polskiego, możemy
udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.

§II. Ogólne postanowienia
1) Usługa hostingu rozpoczyna się w dniu wpłaty zaliczki za stronę lub zapłaty za serwer i trwa 1 rok.
2) W przypadku wykonywania dla Klienta strony internetowej, sklepu lub serwisu www pierwszy rok
trwania usługi jest darmowy. Opłata za kolejne lata ustalana jest w umowie.
3) 14 dni przed zakończeniem trwania usługi klient drogą mailową informowany jest o zakończeniu
świadczenia usług.
4) Po uiszczeniu opłaty za kolejny rok trwania usługi, ważność usługi przedłużana jest o rok od daty
zakończenia okresu abonamentowego.

5) Klient zobowiązany jest do zapłaty za kolejny rok wynajmowania serwera. W przypadku braku
wpłaty w okresie 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usług konto oraz strona Klienta jest
blokowana. Po kolejnych 14 dniach cała zawartość konta Klienta jest bezpowrotnie usuwana.

§III. Prawa i obowiązki Klienta

1) Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad Polityki Prywatności, prawa obwiązującego w
Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na swoją narodowość i miejsce wprowadzania danych do
systemu Usługodawcy oraz zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
2) Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich haseł dostępowych. Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za złe zarządzanie nimi i udostępnianie osobom trzecim.
3) Klient zobowiązuje się do publikowania na swoich witrynach wyłącznie treści zgodnych z Prawem
Polskim i w taki sposób, aby nie obrażać uczuć, wyznania i czci innych użytkowników Internetu. Klient
ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane treści na swoich witrynach internetowych, oraz
oprogramowania w obrębie całego swojego konta użytkownika.
4) Klient nie może wykorzystywać serwerów Usługodawcy do celów: rozsyłanie spamu; groźby;
nakłanianie do przestępstwa; rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem nieletnich; ataki
na inne serwery i prywatne komputery użytkowników Internetu; naciąganie innych na straty moralne
i materialne; rozpowszechnianie wirusów; oszustwa; łączenie się z serwerami irc, albo ich tworzenia.
5) Klient nie udostępnia swoich usług świadczonych przez Usługodawcę osobom trzecim.

§IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1) Usługodawca jest zobowiązany świadczyć swoje usługi w zakresie określonym w umowie i zgodnie
z warunkami niniejszego Regulaminu.
2) Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera/usług w celach
konserwacyjnych.
3) Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za szkody materialne poniesione przez Klienta w
wyniku utraty danych czy też ciągłości w przesyłaniu danych spowodowanych przerwą w dostępie do
serwera.
4) Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za szkody i przerwy powstałe w wyniku działania ‘sił
wyższych’ nie zależnych od Usługodawcy jak i serwerowni. Takie jak np.: awarii podzespołów

serwera, łącz internetowych, prądu, kataklizmy, powodzie itd.
5) Usługodawca Zastrzega sobie również zaprzestania świadczenia Usług jeśli stwierdzi, że Klient
naruszy postanowione zasady zawarte w Regulaminie lub utrudnia korzystania z serwera przez
innych jego użytkowników jak i Usługodawcy. Zaprzestanie świadczenia usług może nastąpić po
instalacji przez klienta na serwerze oprogramowania, bądź stworzenia luk powodujących utratę
bezpieczeństwa danych na serwerze.
6) Usługodawca nie gwarantuje poprawności wykonywania kopii bezpieczeństwa danych
przechowywanych na serwerze Klienta. Jednak dokłada wszelkich starań, aby kopia była jak
najbardziej aktualna i poprawna.
7) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie oferowanych usług jeśli
winę za nieprawidłowości ponosi Klient. Usługodawca w szczególności wyłącza swoją
odpowiedzialność w sytuacji udostępnienia haseł dostępowych osobom postronnym,
przechowywania na serwerze niedozwolonego oprogramowania itp.

