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 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I 

UTRZYMANIA NAZW DOMEN INERNETOWYCH 

(REGISTRAR OGICOM) 

 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin, zwany dalej 

„Regulaminem domen”, stanowi Regulamin 

szczególny w rozumieniu Regulaminu ogólnego 

świadczenia usług drogą elektroniczną, 

ustanowionego przez Wykonawcą H88 S.A. z 

siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 

60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 

7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w 

pełni wpłacony, pod marką Ogicom, adresy 

elektroniczne www.ogicom.pl oraz 

bok@ogicom.pl, zwaną dalej „OGICOM”. 

§ 2 

Wyrażenia użyte w Regulaminie domen należy 

interpretować zgodnie z nadanym poniżej 

znaczeniem: 

Domena - unikalny ciąg znaków, który jest lub 

może zostać zarejestrowany przez rejestratora 

domen, składający się z obranej nazwy oraz 

rozszerzenia 

Abonent, w rozumieniu Zasad rejestracji i 

utrzymywania nazw domen internetowych 

(dalej "Zasady") oznacza podmiot 

(wnioskodawcę), z którym OGICOM zawarł 

umowę o rejestrację i utrzymywanie nazwy 

domeny (dalej "Umowa"). 

§ 3 

1. OGICOM 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). 

 2.  Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji 

nazwy domeny lub w momencie skutecznego 

udzielenia pełnomocnictwa OGICOM do 

wyłącznego reprezentowania Abonenta przed 

NASK (transferu nazwy domeny). 

3. Zamówienie na rejestrację nazwy domeny 

wymaga prawidłowo wypełnionego Wniosku o 

rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny 

(dalej "Wniosek") 

4. Nazwa domeny zostanie zarejestrowana w 

terminie do pięciu dni roboczych od doręczenia 

OGICOM wniosku w formie wypełnionego 

formularza lub pisemnej oraz terminowej 

płatności faktury pro-forma. 

5. OGICOM zastrzega, że pomimo terminowej 

płatności za fakturę może odmówić rejestracji 

domeny. 

6. 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 

6. Aktualny cennik opłat rocznych za domeny 

krajowe, funkcjonalne i regionalne jest 

dostępny na stronach www.ogicom.pl Opłaty 

nie podlegają zwrotowi w części lub całości. 



 

 

 

2 

 

§ 4 

1. 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. 

2. Przed zakończeniem opłaconego okresu 

rozliczeniowego, OGICOM wystawi i prześle 

Klientowi fakturę pro forma, opiewającą na 

zapłatę Ceny zgodnej z Cennikiem. 

3. Brak płatności na co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem kolejnego okresu abonamentu 

uprawnia OGICOM do wypowiedzenia domeny w 

imieniu Klienta.  

§ 5 

1. Abonent dokonuje zmiany delegacji nazwy 

domeny poprzez Panel Klienta. 

2. OGICOM dokonuje zmiany Abonenta, lub 

wydaje kod authinfo domeny, w terminie pięciu 

dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo 

wypełnionego i podpisanego wniosku o zmianę 

Abonenta wraz z niezbędnymi dokumentami. 

3. Abonent odpowiada za skutki złożenia 

nieprawdziwych oświadczeń, podania 

nieprawdziwych danych lub nieinformowania 

OGICOM o ich zmianie. 

§ 6 

1. W sprawach dotyczących rejestracji i 

utrzymywania nazw domen OGICOM może 

kontaktować się korzystając z adresów poczty 

elektronicznej podanych przez Abonenta. 

2. Abonent oświadcza, iż z dniem akceptacji 

Regulaminu domen udziela umocowania: 

OGICOM  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. 

3. Niniejszy Regulamin domen obowiązuje od 

dnia 1. lipca 2010 roku. 

 

 


