
Regulamin Certyfikatów

§ 1 

Definicje

1. Certyfikat  -  szyfrujący  klucz  cyfrowy,  zgodny  ze  standardami  kryptograficznego

zabezpieczenia danych, wystawiany na 1 rok, indywidualnie i na konkretne dane

Abonenta wpisane podczas zamówienia

2. Organizacja  certyfikująca  -  podmiot  krajowy  lub  zagraniczny,  uprawniony  do

wydawania Certyfikatów

3. Abonent - osoba fizyczna lub firma, korzystająca z Usług zakupionych w WEBD.pl,

widoczna w rejestrze klientów WEBD.pl

4. WEBD.pl  -  Globtel  Internet  Szymon  Hersztek,  ul.  Matecznikowa  2/1  80-126

Gdańsk, NIP: 9570804786 REGON 192519144, jednocześnie właściciel  serwisu,

oferujący sprzedaż usług za pośrednictwem strony www.webd.pl

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. WEBD.pl pośredniczy w procedurze nadawania certyfikatów, nie jest organizacją

certyfikującą,  nie  wystawia  certyfikatów,  nie  udziela  uprawnień do korzystania  z

certyfikatów. 

 2. Podmiotem wykonującym  czynności  związane  z  realizacją  wniosków o  nadanie

certyfikatów jest cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Roosevelta 22, na

co Abonent wyraża zgodę.

 3. WEBD.pl nie gwarantuje uzyskania certyfikatu. Decyzję o wystawieniu certyfikatu

podejmują tylko organizacje certyfikujące. 

 4. Uwagi  i  reklamacje  związane  z  wystawieniem  certyfikatu  należy  kierować

bezpośrednio do organizacji certyfikującej. 

 5. Dokonując zakupu certyfikatu,  Abonent  wyraża zgodę umocowania WEBD.pl  na

reprezentowanie  przed  cyber_Folks  S.A.  i  ma  obowiązek  zapoznania  się  z

regulaminem  cyber_Folks  -  https://certyfikatyssl.pl/resources/Regulamin-uslugi-

certyfikatu.pdf

 6. Dokonanie  opłaty  za  certyfikat  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego

regulaminu oraz regulaminu świadczenia usług WEBD.pl

https://www.webd.pl/
https://www.webd.pl/regulaminy


 7. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez WEBD.pl.

Zgadza się  również na przekazanie danych osobowych do  cyber_Folks S.A.  ul.

Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań, NIP: PL7822622168, Regon: 364261632,

KRS:  0000612359 oraz  do  organizacji  certyfikujących,  w  celu  wystawienia

certyfikatu.

§ 3

Warunki świadczenia usług

 1. WEBD.pl,  w  celu  przeprowadzenia  weryfikacji  danych  będących  podstawą  do

wniosku o wystawienie certyfikatu, 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, wymaganych przez organizacje certyfikujące;

 b) korekty lub zmiany danych przekazanych przez Abonenta w terminie 2 dni;

 c) przekazanie w terminie 2 dni dodatkowych danych lub oświadczeń wymaganych

do realizacji wniosku o wystawienie certyfikatu.

 2. WEBD.pl jest uprawniony do wstrzymania realizacji wniosku o certyfikat do czasu

przekazania powyższych danych.

 3. Abonent ponosi względem WEBD.pl pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za

przekazanie danych niezweryfikowanych lub nieprawdziwych, na podstawie których

przeprowadzona została przez WEBD.pl realizacja wniosku o nadanie certyfikatu.

 4. Abonent po złożeniu zamówienia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z

treścią przesłanej faktury pro forma, w terminie wskazanym na fakturze.

 5. Okres abonamentowy certyfikatu rozpoczyna się od chwili wystawienia certyfikatu

przez organizację certyfikującą.

 6. Po  wystawieniu  certyfikatu  Abonent  nie  może  dokonać  zmiany  nazwy

certyfikowanej domeny.

 7. WEBD.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki upływu ważności certyfikatu oraz

braku nadania na rzecz Abonenta nowego certyfikatu.

 8. Abonent  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  regulaminami  definiującymi  warunki

nadawania  certyfikatów  publikowanymi  przez  organizacje  certyfikujące.  Abonent

zobowiązuje się do ich przestrzegania przez pełny okres abonamentowy wydanego

certyfikatu.

 9. WEBD.pl  na  żądanie  Abonenta  udostępni  warunki,  na  podstawie  których  dana



organizacja certyfikująca nadaje certyfikaty.

 10. W przypadku poniesienia przez WEBD.pl jakichkolwiek kosztów powstałych

na  skutek  działań  Abonenta,  za  którego  WEBD.pl  przyjmuje  obowiązek

prawidłowego wykonania zobowiązania względem organizacji  certyfikującej,  oraz

innych kosztów na rzecz organów państwowych powstałych na skutek działania lub

zaniechania Abonenta (koszty operacyjne,  kary umowne, opłaty administracyjne,

kary  porządkowe,  grzywny  i  inne),  WEBD.pl  ma  prawo  nałożyć  na  Abonenta

obowiązek  ich  zwrotu  w  formie  kary  umownej  ustalonej  w  wysokości  kosztów

poniesionych przez WEBD.pl.

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

1. Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności

WEBD.pl, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu

2. WEBD.pl  decyduje  o  celach  i  sposobach  przetwarzania  danych  osobowych

Abonenta oraz jest  administratorem danych osobowych.  Przetwarzanie zwykłych

danych  osobowych  Abonenta  odbywa  się  zgodnie  z  przepisami  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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych,  dalej  RODO),  z

uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz

innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z art.  28 RODO

WEBD.pl  zawarł  umowę  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  z

cyber_Folks S.A.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie Certyfikatów,

mają zastosowanie zapisy Regulaminu świadczenia usług WEBD.pl dostępnego na

stronie www.webd.pl.

Regulamin obowiązuje od 17.11.2022 r.

http://www.webd.pl/
https://www.webd.pl/polityka-prywatnosci/

