
Regulamin odnowienia niektórych Usług oraz korzystania z Usług Promocyjnych 

„2 w cenie 1” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) reguluje zasady odnowienia Usług wskazanych w ust. 2 
i korzystania z Usług Promocyjnych wskazanych w tabeli w § 2 ust. 2 świadczonych przez Grupa Interia.pl 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie pod adresem Osiedle Teatralne 
9a, 31-946 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS 
pod numerem  KRS 0000416593, NIP: 5272644300, REGON: 142734048, (dalej jako: „Operator”). 

2. Regulamin dotyczy wyłącznie zamówienia odnowienia następujących Usług, których Okres 
abonamentowy kończy się w okresie od 05.05.2022 r. do 15.08.2022 r. 

a. Hosting Srebrny 
b. Hosting Złoty 
c. Hosting Platynowy 

(dalej jako: „Odnawiane Usługi”) następującego w okresie od 05.05.2022 r. do 15.08.2022 r. 
3. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: 

https://pomoc.strefa.pl/regulaminy. 
 

 
§ 2 Zasady odnawiania Odnawianych Usług 
 

1. Zamówienie Odnawianych Usług na zasadach określonych w Regulaminie może nastąpić wyłącznie na 
Okres abonamentowy wynoszący 6 miesięcy. 

2. W ramach odnowienia, o którym mowa w ust. 1, Klient otrzymuje obok Odnawianej Usługi możliwość 
korzystania z Usługi Promocyjnej określonej w poniższej tabeli. 

 

Nazwa Odnawianej Usługi Nazwa Usługi  Promocyjnej 

       Hosting Srebrny      Hosting Starter1 

Hosting Złoty Hosting Basic 

Hosting Platynowy Hosting Standard 

 
1 Specyfikacja Usługi Hosting Starter stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
3. Do odnowień, o których mowa w ust. 1 zastosowanie znajduje następujący Cennik: 
 

Nazwa Odnawianej Usługi Okres abonamentowy Cena (brutto) 

Hosting Srebrny    6 miesięcy  390 zł 

Hosting Złoty    6 miesięcy 605,01 zł  
Hosting Platynowy    6 miesięcy 904,74 zł 

 
4. Warunkiem koniecznym do dokonania odnowienia Odnawianych Usług oraz skorzystania z Usług 

Promocyjnych wskazanych w tabeli w § 2 ust. 2 jest: 
a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu Płatnych Usług w strefa.pl dostępnego na stronie 

internetowej pod adresem: https://pomoc.strefa.pl/pliki/regulamin_platnych_uslug_w_strefa.pdf 

oraz 

c) uiszczenie opłat z tytułu odnowienia Odnawianych Usług zgodnie z Cennikiem w ust. 3. 
 
 

 

https://pomoc.strefa.pl/regulaminy
https://home.pl/regulaminy
https://pomoc.strefa.pl/pliki/regulamin_platnych_uslug_w_strefa.pdf


§ 3 Zasady korzystania z Usługi Promocyjnej 
 

1. Okres testowy dla Usługi  Promocyjnej zgodnie z tabelą z § 2 ust. 2 rozpoczyna się z chwilą odnowienia 
Odnawianej Usługi i trwa 1 rok. 

2. Klient może korzystać z Usługi Promocyjnej niezależnie od Usługi Odnawianej, celem uruchomienia 
Usługi Promocyjnej jest umożliwienie Klientowi przetestowanie, a następnie przeniesienie danych 
(poczty, strony www itp.) na Usługę Promocyjną.  

3. Klient ma prawo do korzystania z Usługi Promocyjnej przez 1 rok bez ponoszenia dodatkowych opłat, 
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Płatnych Usług w strefa.pl. 

4. Po upływie wyżej wskazanego okresu 1 roku Klient zostanie poinformowany o możliwości płatnego 
przedłużenia Usługi Promocyjnej za opłatą określoną w cenniku Strefa.pl właściwą dla odnowienia danej 
Usługi Promocyjnej (Hosting Starter, Hosting Basic, Hosting Standard) w momencie jej dokonywania. 
Dokonanie opłaty z tytułu przedłużenia ważności Usługi Promocyjnej powoduje zakończenie korzystania 
z Usługi Promocyjnej i rozpoczęcie okresu Abonamentowego dla tej Usługi. 

5. W przypadku Usługi Hosting Starter, odnowienie na kolejny Okres Abonamentowy będzie następować 
po akceptacji załączonej do zamówienia Specyfikacji Usługi, która będzie identyczna lub lepsza  
od specyfikacji załączonej w Załączniku 1 niniejszego Regulaminu. Specyfikacje usług Hosting Basic oraz 
Hosting Standard znajdują się w serwisie Strefa.pl. 

6. Rezygnacja z Usługi Promocyjnej nie upoważnia do otrzymania zwrotu opłaty za Usługę Odnawianą. 
 
§ 4 Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w tym w zakresie zgłaszania reklamacji 
związanych z organizacją niniejszej promocji, zastosowanie znajdują regulaminy wymienione w § 2 ust. 
4. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników niniejszej promocji jest Operator.  
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f ) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę 
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. 

4. Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność przetwarzania do celów ewentualnego 
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Dane nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.  
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w promocji. Podanie 

danych, które są wskazane jako podawane za zgodą uczestnika promocji, następuje w pełni 
dobrowolnie, jednakże brak ich podania skutkuje niemożnością wzięcia przez uczestnika promocji 
udziału w promocji. 

8. Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Operatora z zachowaniem wymogów 
przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1000). 

9. Dane osobowe będą ujawniane pracownikom i współpracownikom Operatora, jedynie w zakresie  
w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego rozpoznania ewentualnych reklamacji. 

10. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia 
promocji oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną 
usunięte. 

11. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  



12. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Operatora znajduje się notce 
informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępnej pod następującym adresem 
internetowym: https://prywatnosc.interia.pl. 

13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie 
promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności  
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

14. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnej chwili, o ile nie narusza to praw 
nabytych przez Uczestników. 

15. Regulamin wchodzi w życie dnia 05.05.2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1  
do Regulaminu odnowienia niektórych Usług oraz korzystania z Okresu testowego niektórych Usług  
”2 w cenie 1” 

 
 

SPECYFIKACJA USŁUGI “HOSTING STARTER” 
 
 

HOSTING STARTER 

Cena standardowa  390 brutto/rok 

Pojemność serwera 70GB 

Roczny pakiet transferu Bez limitu 

Bazy danych MySQL/InnoDB 25 

Bazy danych PostgreSQL n/d 

Serwer WWW Apache 2.4 

Wspierane technologie PHP 8.1, Perl, Python 

Cykliczne zadania CRON Tak 

Przepisywanie adresów mod-rewrite Tak 

HTTP/2 Tak 

Zarządzanie 

Panel administracyjny Autorski 

Ilość stron WWW Bez ograniczeń 

Autoinstalator aplikacji WordPress i inne 

Obsługiwane CMS WordPress, Joomla, Drupal 

Konsola SSH Tak 

Dowolny podział powierzchni Tak 

Konta na serwerze FTP Bez limitu 

Serwer anonymous FTP Brak 

Domeny 

Darmowa nazwa domeny .online.pro Tak 

Możliwość rejestracji własnych domen ponad 300 rozszerzeń 

Statystyki dotyczące wizyt na stronie Tak 

Poczta 

Przestrzeń na pocztę w ramach przestrzeni serwera 

Nieograniczona liczba kont e-mail Tak 

Bezpieczna poczta przez SSL Tak 

Multipoczta - duplikacja loginów Tak 

Listy mailingowe 40 

Konto pocztowe z funkcją Catch-all Tak 

Antyoszust – autoryzacja SMTP Tak 

Autoresponder Tak 

Antyspam Tak 

Antywirus Tak 

Bezpieczeństwo 

Certyfikat SSL zgodnie z cennikiem 

SNI - wiele certyfikatów na serwerze Tak 

Dostęp do logów serwera WWW i FTP tak 

Dostęp do stron przy użyciu haseł tak 



Własne strony błędów tak 

Własny adres IP brak 

Najwyższe parametry bezpieczeństwa tak 

Regularna kopia bezpieczeństwa tak 

Backup zarządzalny FTP, SSH 

Jakość 

Bezpłatna pomoc techniczna tak 

Hosting redundantny tak 

Nasze łącza do sieci niezależne – 2 x 10 Gbit 

SLA - ciągłość usług 99% w skali miesiąca kalendarzowego 

 

 
 


