Regulamin świadczenia usługi certyfikatów SSL
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi certyfikatów SSL, zwany dalej Regulaminem,
określa rodzaj i zakres świadczenia usługi Certyfikaty SSL oraz warunki ogólne
zawierania i rozwiązania umowy a także warunki świadczenia niniejszej usługi.

2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług
Wiollo.
3. Niniejszy Regulamin jest zgodny z art.8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczenie
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz.1422).
4. Usługodawca zamieścił na stronie internetowej Cennik Certyfikatów SSL zawierający
pełną listę oferowanych przez Usługodawcę certyfikatów oraz ceny za poszczególne
Okresy Rozliczeniowe.
§ 2. Prawa i obowiązki
1. Zawarcie Umowy na świadczenie usług Certyfikatu SSL jest jednoznaczne ze zgodą
Usługobiorcy na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w związku
z realizacją Usługi oraz w celu ulepszenie świadczenia niniejszej usługi zgodnie z art.
18 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczenie usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2013 r. poz.1422).
2. Usługobiorca ma obowiązek podania skrzynki email, na którą będą dostarczane przez
Organizację Certyfikującą wskazówki dotyczące procedury wydania certyfikatu.
Wymagane jest aby Usługobiorca posiadał konto w domenie w nazwach takich jak:
admin, administrator lub webmaster np. admin@wiollo.pl gdzie wiollo.pl to nazwa
domeny certyfikowanej.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do postępowania zgodnie ze wskazówkami
dostarczonymi przez Organizację Certyfikującą, o których mowa w § 2 pkt. 2.
4. Odmowa podania danych osobowych przez Usługobiorcę jest jednoznaczne z odmową
realizacji usługi ze strony Usługodawcy.
5. Usługodawca ma prawo do przekazania, w celu świadczenia usługi a także w zakresie,
który jest niezbędny w jej realizacji, danych osobowych Usługobiorcy Organizacją
Certyfikującym związanych z realizacją niniejszej usługi.
6. Usługodawca ma prawo zwrócić się do Usługobiorcy o dostarczenie dodatkowych
dokumentów w celu potwierdzenia danych zamieszczanych w Formularzu Zamówienia.
Odmowa dostarczenia niniejszych dokumentów bądź niedostarczenie ich w terminie
może stanowić podstawę do odmowy wykonania Usługi Certyfikat SSL.
7. W przypadku manualnej procedury uwierzytelniającej Usługobiorca ma obowiązek
dostarczenia niezbędnej dokumentacji w formie i trybie wymaganej przez organizację
certyfikującą. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji
np. tłumaczenie na język angielski ponosi Usługobiorca.
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8. Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną
odmową wydania certyfikatu, które wynika z nieprawidłowego przekazania przez
Usługobiorcę danych bądź przekazania nieprawidłowych danych.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną odmowę wydania
certyfikatu, która wynika z niedostarczenia przez Usługobiorcę dokumentów
wymaganych przez Organizację Certyfikującą.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną odmowę wydania
certyfikatu wynikającą z nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę procedur wydania
certyfikatu ustalonych przez Organizację Certyfikującą.
11. Usługodawca ma prawo do odmowy realizacji usługi Certyfikat SSL jeśli certyfikat
miałby być wydany w celu ochrony zasobów naruszających przepisy obowiązującego
prawa, prawa własności intelektualnej bądź zawierających treści pornograficzne lub
treści szkodliwe dla podmiotów trzecich.
§ 3. Umowa
1. Zamówienie Usługi Certyfikat SSL przez Usługobiorcę jest jednoznaczne z tym,
iż Usługobiorca zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin, Regulamin Ogólny
Świadczenia Usług Wiollo a także Regulaminy poszczególnych Organizacji
Certyfikujących, do których linki zostały zamieszczone na stronie Usługodawcy, co jest
równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą
na świadczenie Usługi Certyfikat SSL.
2. Minimalnym okresem, na jaki Usługodawca może świadczyć na rzecz Usługobiorcy
Usługę Certyfikat SSL, jest okres 1 roku natomiast maksymalnym okres 5 lat,
w zależności od rodzaju certyfikatu.
§ 4. Płatności
1. Minimalnym Okresem Rozliczeniowym za Usługę Certyfikat SSL jest okres 1 roku
natomiast Maksymalnym Okresem Rozliczeniowym jest okres 5 lat, w zależności
od rodzaju certyfikatu.
2. Opłaty za poszczególne rodzaje Certyfikatów SSL na poszczególne Okresy
Rozliczeniowe zostały zawarte w Cenniku Certyfikatów SSL Wiollo.
3. W związku z Usługą Certyfikat SSL Usługodawca wystawi Usługobiorcy Dokument
Pro Forma opiewający na kwotę zgodną z kwotą zamówienia, wynikającą z Cennika
Certyfikatów Wiollo.
4. Datą zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy jest datą rozpoczęcia
realizacji Usługi Certyfikat SSL.
5. W wyniku wpłynięcia opłaty na konto bankowe Wiollo Usługodawca wystawi
Usługobiorcy w ciągu 7 dni roboczych fakturę VAT i dostarczy ją Usługobiorcy
na adres email zamieszczony w Formularzu zamówienia.
6. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczenie faktury
VAT, o której mowa w § 4 pkt. 5, w formie pdf drogą elektroniczną na wskazany
w Formularzu Zamówienia email.

Strona 2 z 3

7. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcę o upływie terminu
ważności Certyfikatu SSL za pomocą emaila zawartego w formularzu zamówienia.
8. Usługodawca nie odpowiada za wygaśnięcie certyfikatu wynikające z nieodebrania
wiadomości, o której mowa w § 4 pkt. 7, lub niedostarczeniem wynikającym
z powodów technicznych.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie
internetowej Usługodawcy i od tego dnia będzie mieć zastosowanie przy zawieraniu
umów na świadczenie usługi Certyfikatu SSL z Usługodawcą.
2. W zagadnieniach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
Regulamin Ogólny Usług Wiollo oraz przepisy kodeksu cywilnego.
3. Usługodawca ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu lub do wydania
nowego Regulaminu.
4. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą emailową o zmianie obecnego
Regulaminu lub o wprowadzeniu nowego Regulaminu.
5. Zmiany w obecnym Regulaminie bądź nowy Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach
po jego zamieszczeniu na stronie internetowej Usługodawcy.
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