Regulamin Certyfikatów Bezpieczeństwa SSL
§1. Postanowienia ogólne
1. Webd.pl pośredniczy w procedurze nadawania certyfikatów SSL, nie jest
organizacją certyfikującą, nie wystawia certyfikatów SSL, nie udziela uprawnień do
korzystania z certyfikatów SSL.
2. Webd.pl nie gwarantuje uzyskania certyfikatu SSL. Decyzję o wystawieniu
certyfikatu SSL podejmują tylko organizacje certyfikujące.
3. Uwagi i reklamacje związane z wystawieniem certyfikatu SSL należy kierować
bezpośrednio do organizacji certyfikującej.
4. Dokonując zakupu certyfikatu SSL, Abonent wyraża zgodę umocowania WEBD.pl
na reprezentowanie przed DOMENY.PL Sp. z o.o. (zapoznaj się również z
regulaminem Domeny.pl).
5. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Webd.pl.
Zgadza się również na przekazanie danych osobowych do DOMENY.PL Sp. z o.o.,
ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, Poland, NIP: 6792772660, KRS: 0000175791 oraz
do organizacji certyfikujących, w celu wystawienia certyfikatu.

§ 2. Warunki świadczenia usług
1. Webd.pl, w celu przeprowadzenia weryfikacji danych będących podstawą do
wniosku o wystawienie certyfikatu SSL, może zwrócić się do Abonenta o:
a) doręczenie w terminie 2 dni dodatkowych dokumentów dotyczących treści
podanych w zamówieniu, stanowiących podstawę wniosku o wystawienie
certyfikatu SSL, wymaganych przez organizacje certyfikujące;
b) korekty lub zmiany w terminie 2 dni danych przekazanych przez Abonenta.
2. Abonent po złożeniu zamówienia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z
treścią przesłanej faktury pro-forma, w terminie wskazanym na fakturze.
3. Okres abonamentowy certyfikatu SSL rozpoczyna się od chwili wystawienia
certyfikatu przez organizację certyfikującą.
4. Po wystawieniu certyfikatu SSL Abonent nie może dokonać zmiany nazwy
certyfikowanej domeny.
5. W przypadku realizacji odnowienia usługi Abonent zobowiązany jest do uiszczenia
na konto Webd.pl pełnej opłaty, w terminie nie później niż na 14 dni przed końcem

okresu ważności obecnego certyfikatu SSL.
6. Webd.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki upływu ważności certyfikatu SSL
oraz nie nadania na rzecz Abonenta ponownego certyfikatu SSL.
7. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie Certyfikatów
Bezpieczeństwa SSL mają zastosowanie zapisy głównego Regulaminu Webd.pl
dostępnego na stronie www.webd.pl.

