Regulamin świadczenia usług VPS i Cloud Server
I. DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A. – Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A.,
znajdujący się na stronie https://hbscloud.com/dokumenty/
2. Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny na stronie https://hbscloud.com/dokumenty/
3. Usługa – usługa home.pl S.A. polegająca na umożliwieniu Resellerowi świadczenia na rzecz Klienta
Resellera Usług Resellera polegającej na udostępnieniu przestrzeni na serwerze lub serwerach
w systemie chmury obliczeniowej, o parametrach wybranych przez Klienta Resellera spośród
parametrów opisanych w Specyfikacji Ogólnej Usługi Resellera, tworzących Specyfikację Indywidualną
Usługi.
4. Specyfikacja Ogólna Usługi – opis dostępnych u home.pl S.A. właściwości Usługi, w tym parametrów
technicznych,

warunków

technicznych

i

sprzętowych

-

znajdująca

się

na

stronie

https://hbscloud.com/dokumenty/regulaminy.
5. Specyfikacja Indywidualna Usługi – opis właściwości zamówionej przez Klienta Resellera Usługi, w tym
parametrów technicznych, warunków technicznych i sprzętowych wybranych przez Klienta Resellera
w ramach parametrów wskazanych w Specyfikacji Ogólnej Usługi,
Pozostałe definicje użyte w niniejszym Regulaminie znajdują się w Regulaminie świadczenia usług przez
home.pl S.A..

II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI
1. Klient Resellera zobowiązany jest do dokonania wyboru właściwości Usługi, w tym parametrów
technicznych, warunków technicznych i sprzętowych w ramach parametrów wskazanych
w Specyfikacji Ogólnej Usługi - tworząc w ten sposób Specyfikację Indywidualną Usługi.
2. W celu wykonania Usługi koniecznym jest by Klient Resellera wyraził na rzecz home.pl S.A. zgodę
na dostęp do danych przechowywanych na serwerze, podczas wykonywania czynności technicznych
i administracyjnych na serwerze przez home.pl S.A., w tym powierza przetwarzanie danych osobowych
zgromadzonych w zbiorze danych przechowywanym na dysku serwera, o ile do przechowywania
takiego zbioru danych dojdzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi przez home.pl
S.A. w szczególności w zakresie kopiowania zbioru danych oraz zbioru danych i innych danych

po zakończeniu świadczenia Usługi. home.pl S.A. gwarantuje, iż dane oraz dane osobowe
przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez
home.pl S.A. dla własnych celów z wyjątkiem sytuacji, gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu
obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisy Regulaminu o świadczeniu
usług przez home.pl S.A. i Regulamin Płatności.

