
Regulamin Usługi Subdomena v3v.pl 

I. Postanowienia ogólne.

1) Definicje

1.       Domena – Nazwa v3v.pl, będąca własnością Operatora, skierowana na wskazany przez 
Użytkownika adres, nazwę serwera lub IP.

2.       Subdomena – podrzędna domenie nazwa wskazująca na określony przez Użytkownika adres 
serwera zapisywana w postaci subdomena.v3v.pl.
2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne.

3.       Niniejszy Regulamin jest aneksem do Regulaminu Ogólnego.

4.       Postanowienia zawarte w Regulaminie Usługi Subdomena v3v.pl precyzują sposób 
korzystania z Usługi a także zakres usługi świadczonej przez Operatora a tym samym prawa i 
obowiązki wynikające z zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

II. Zakres usługi.

1)     Własność subdomeny – prawa i obowiązki.

5.       Każda subdomena w domenie v3v.pl jest własnością Operatora.

6.       Operator przydziela na czas trwania umowy prawo do użytkowania subdomeny 
Użytkownikowi.

7.       Użytkownik ma pierwszeństwo do przydziału prawa do użytkowania subdomeny, którą 
dotychczas użytkował, na czas trwania kolejnej umowy lub przedłużony czas abonamentowy.

8.       Operator nie przydzieli prawa do użytkowania subdomeny innemu Użytkownikowi w czasie 
nie krótszym niż 1 miesiąc.

9.       Użytkownik ma prawo do zrzeczenia się prawa do użytkowania subdomeny na rzecz innego 
Użytkownika.

10.   Przeniesienie prawa do użytkowania subdomeny potwierdza się na piśmie podpisanym przez 
obie strony, dostarczonym do siedziby Operatora.
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11.   Operator może nie wyrazić zgody na przeniesienie prawa do użytkowania subdomeny.

12.    Operator może odebrać prawo do użytkowania subdomeny Użytkownikowi który naruszył 
Regulamin lub użytkuje subdomenę w sposób niewłaściwy a zwłaszcza jeśli poprzez jej 
użytkowanie szkodzi w sposób dowolny Użytkownikom innych subdomen lub Operatorowi.

13.    Operator nie rekompensuje Użytkownikowi strat i kosztów poniesionych wskutek odebrania 
prawa do użytkowania subdomeny.

14.    Prawo do użytkowania subdomeny zostanie odebrane jeśli subdomena będzie wskazywała na 
stronę niedostępną lub stronę nie zachowująca walorów estetycznych.

15.   Przed odebraniem prawa do użytkowania subdomeny Operator poinformuje Użytkownika o 
zaistniałej sytuacji.

16.   Operator może wykorzystać nazwę subdomeny na która nie udzielił prawa do użytkowania.

17.   Prawo do użytkowania subdomeny nie jest jednoznaczne z przydzieleniem prawa do 
posługiwania się nazwą v3v jako nazwą własną a także do wykorzystywania znaków towarowych i 
graficznych v3v.

18.   Użytkownik może posiadać przydzielone prawo na użytkowanie wielu subdomen.

2) Dane Użytkownika subdomeny

19.   Użytkownik subdomeny zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem danych 
osobowych.

20.   Jeśli Użytkownik nie zastrzeże u Operatora informacji o użytkowniku subdomeny, dane 
Użytkownika, takie jak nazwa, imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer 
telefonu są jawne i będą udostępniane wszystkim zainteresowanym.

21.   Dane użytkownika domeny są własnością operatora i nie mogą być wykorzystywane przez 
inne podmioty i osoby prywatne do celów komercyjnych.

3) Rodzaje subdomen.

22.   Użytkownik wybiera nazwę subdomeny z puli subdomen nie zarejestrowanych lub objętych 
okresem ochronnym.

23.   Operator zatwierdza nazewnictwo każdej subdomeny i może nie udzielić prawa do jej 
użytkowania bez podania przyczyny.

24.   Użytkownik w doborze subdomeny kieruje się kolejnością odpowiednio: nazwa własna 
podmiotu, przydomek, pseudonim, nazwisko, imię, inne cechy własne Użytkownika. Na końcu 
Użytkownik do rejestracji poddaje subdomeny o nazwach pospolitych takich jak techniki 
artystyczne, rodzaje wyrobów, nazewnictwo narzędzi i inne.
4. Przekierowanie subdomeny.

25.   Operator przekieruje subdomenę na inny serwer o ile Użytkownik spełni niezbędne do takiej 
operacji warunki techniczne.



III.Rozliczenia.

1) Cena usługi

26.   Usługa zawiera stawki abonamentowe zróżnicowane ze względu na rodzaj usługi z która 
została zamówiona.

27.   Cena abonamentu jest opublikowanym na stronach operatora.

2) Przedłużenie umowy

28.   O ile Użytkownik nie przedłuży usługi z która nabył prawo do użytkowania subdomeny może 
nabyć prawo do użytkowania samej subdomeny.
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