
 

Regulamin obsługi rejestracji i utrzymania domen 

Jdm.pl 

 

Data rozpoczęcia: 

Marzec 14, 2018 

 

Data zakończenia: 

do odwołania 

§1. Definicje 

1. Jdm.pl – Jdm.pl sp. z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII 

Wydział Gospodarczy pod numerem 0000720251, REGON: 

36954812000000, NIP: 7773309401. 

2. Cesja domeny – zmiana Abonenta domeny wykonana za zgodą Abonenta 

odstępującego domenę i nowego Abonenta 

3. Domena – unikalny ciąg znaków służący do adresowania zasobów w sieci 

Internet składający się z nazwy oraz rozszerzenia, podlegający okresowej 

rejestracji przez rejestratora właściwego dla danego rozszerzenia 

4. Obsługa administracyjna i techniczna – czynności niezbędne do 

utrzymania domeny obejmujące zarządzanie danymi przekazanymi przez 

Abonenta i parametrami technicznymi oraz rozliczanie należności 

5. Przedłużenie rejestracji domeny – przedłużenie okresu utrzymania 

domeny o kolejny okres abonamentowy lub okresy abonamentowe 

6. Rejestracja domeny – umieszczenie nazwy domeny w rejestrze 

rejestratora 

7. Rejestrator – podmiot odpowiedzialny za prowadzenie rejestru domen 

dla określonych rozszerzeń, zapewniający usługę rejestracji i utrzymania 

domeny. Wykaz rejestratorów jest dostępny pod adresem 

http://www.iana.org 

8. Rezerwacja domeny – udostępniana przez niektórych rejestratorów 

funkcjonalność polegająca na zapewnieniu Abonentowi wyłączności na 

rejestrację domeny przez okres zdefiniowany przez rejestratora 

 

http://www.iana.org/


 

9. Utrzymanie domeny – świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu 

użytkownikom Internetu korzystania z adresowania zasobów w sieci 

Internet za pomocą domeny w sposób określony przez Abonenta domeny 

10. Zmiana delegacji – zmiana parametrów technicznych na serwerach 

rejestratora wskazujących serwery nazw odpowiedzialne za adresację IP 

dla domeny 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Aktualny regulamin rejestracji i utrzymania domen jest dostępny pod 

adresem https://www.jdm.pl/regulaminy i jest regulaminem 

szczegółowym usług, funkcjonującym wraz z regulaminem świadczenia 

usług Jdm.pl, który jest dokumentem nadrzędnym. 

2. Jdm.pl świadczy usługę obsługi rejestracji i utrzymania domen polegającą 

na pośredniczeniu w zawarciu umowy o świadczenie umowy na 

utrzymanie domeny na rzecz Abonenta przez rejestratora. Jdm.pl 

prowadzi obsługę administracyjną i techniczną. Jdm.pl nie jest 

reprezentantem rejestratora. 

3. Jdm.pl ma prawo do pośredniczenia w zawarciu umowy z rejestratorem z 

wykorzystaniem strony trzeciej. 

4. Każda cena usługi obsługi rejestracji i utrzymania domeny w cenniku 

zawiera łączny koszt utrzymania domeny i obsługi 

administracyjno-technicznej. 

5. Jdm.pl w żaden sposób nie ogranicza praw Abonenta do domeny 

określonych przez rejestratora. 

6. Rejestratorem domen z rozszerzeniem .pl jest NASK. Jdm.pl świadczy 

usługę obsługi rejestracji i utrzymania domen z rozszerzeniem .pl zgodnie 

z regulaminem NASK umieszczonym pod adresem 

http://dns.pl/regulamin.html 

 

§ 3. Zamówienia i umowy 

1. Złożenie zamówienia na domenę w sieci Jdm.pl jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody przez Abonenta na wykonywanie obsługi 

administracyjnej i technicznej przez Jdm.pl, zawarciem umowy na 

reprezentowanie Abonenta przed rejestratorem przez Jdm.pl oraz 

upoważnienie Jdm.pl do zawarcia umowy na rejestrację i utrzymanie 

domeny, której stronami są Abonent i rejestrator, na zasadach 

określonych przez danego rejestratora. 

 

https://www.jdm.pl/regulaminy
http://dns.pl/regulamin.html


 

2. Po złożeniu zamówienia przez Abonenta Jdm.pl umieszcza dane Abonenta 

w systemie rejestratora. 

3. W przypadku, gdy rejestrator właściwy dla zamówionej domeny 

udostępnia funkcjonalność rezerwacji domeny, Jdm.pl po złożeniu 

zamówienia przez Abonenta realizuje rezerwację. 

4. W celu rejestracji lub przedłużenia rejestracji domeny Jdm.pl zawiera 

umowę na utrzymanie domeny z rejestratorem. Warunkiem niezbędnym 

do realizacji rejestracji lub przedłużenie rejestracji jest wniesienia przez 

Abonenta opłaty abonamentowej zgodnie z cennikiem. Realizacja 

rejestracji lub przedłużenia rejestracji odbywa się w ciągu 48 godzin od 

otrzymania opłaty. Po zrealizowaniu rejestracji lub przedłużenia rejestracji 

opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi. 

5. Podstawowym okresem abonamentowym rejestracji lub przedłużenia 

rejestracji domeny jest jeden rok. Jdm.pl może umożliwić realizację 

rejestracji lub przedłużenia rejestracji na okres abonamentowy, który jest 

wielokrotnością podstawowego okresu abonamentowego. 

6. Jdm.pl może odmówić świadczenia usługi obsługi rejestracji i utrzymania 

domeny, gdy: 

○ domena jest niedostępna do rejestracji 

○ dane wprowadzone do systemu Jdm.pl przez Abonenta są 

nieprawdziwe lub niekompletne 

○ domena zawiera nazwę zarezerwowaną dla organów administracji 

rządowej, samorządowej lub instytucji państwowej, a Abonent nie 

jest jedną z wymienionych instytucji 

○ rejestracja lub przedłużenie rejestracji domeny nie jest możliwe z 

przyczyn, na które Jdm.pl nie ma wpływu 

Odmowa świadczenia usługi w jednym z powyższych przypadków oznacza 

rozwiązanie umowy na rejestrację i utrzymanie domeny. 

7. Rejestracja domeny z rozszerzeniem .pl odpowiadającej nazwie 

województwa, powiatu, gminy lub miejscowości może być złożona tylko 

bezpośrednio w NASK, zgodnie z regulaminem rejestratora. 

8. Dane Abonenta domeny są umieszczane w publicznie dostępnej bazie 

danych Abonentów (Whois). Dla domen z rozszerzeniem .pl dane 

Abonenta, którym jest osoba fizyczna, są umieszczane w publicznie 

dostępnej bazie danych Abonentów wyłącznie w przypadku wyrażenia 

zgody na zamieszczenie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi 

 



 

przepisami. 

 

§ 4. Obsługa administracyjna i techniczna 

1. W celu realizacji obsługi administracyjno-technicznej Jdm.pl udostępnia 

Abonentowi możliwość składania dyspozycji za pomocą narzędzi 

dostępnych online w panelu usług. Dyspozycje mogą być składane również 

przez pocztę elektroniczną, na piśmie oraz w szczególnych przypadkach 

drogą telefoniczną, po uprzedniej autoryzacji osoby składającej 

dyspozycję. 

2. Zakres obsługi administracyjno-technicznej może być uzależniony od 

rejestratora domeny. 

3. Do wykonania niektórych czynności administracyjno-technicznych 

niezbędne są Abonentowi dane autoryzacyjne domeny (tzw. authinfo). 

Dane te są poufne i podobnie, jak w przypadku haseł dostępowych, Jdm.pl 

nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu osób trzecich do danych 

autoryzacyjnych w wyniku udostępnienia tych danych przez Abonenta. 

4. W okresie od rejestracji domeny do rozpoczęcia adresowania zasobów w 

sieci Internet przez Abonenta za pomocą domeny Jdm.pl ma prawo do 

umieszczenia pod adresem domeny tymczasowej treści, zawierającej 

informacje techniczno-handlowe. 

5. Zmiana delegacji domeny na serwery znajdujące się poza siecią Jdm.pl nie 

oznacza rozwiązania umowy na reprezentowanie Abonenta przed 

rejestratorem. 

6. Abonent ma w każdej chwili prawo do wycofania zgody na 

reprezentowanie Abonenta przed rejestratorem przez Jdm.pl. W takim 

przypadku umowa na reprezentowanie Abonenta przed rejestratorem 

zostaje rozwiązana. 

7. Umowa na reprezentowanie Abonenta przed rejestratorem zostaje 

rozwiązana automatycznie w przypadku: 

○ likwidacji domeny przez wyrejestrowanie 

○ zawarcia umowy na reprezentowanie Abonenta przed rejestratorem 

z innym podmiotem 

○ wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron 

8. Cesja domeny odbywa się wyłącznie w formie pisemnej po dostarczeniu 

do Jdm.pl oryginału dokumentu cesji zgodnego ze wzorem umieszczonym 

na stronie internetowej Jdm.pl. Warunkiem przeprowadzenia cesji domeny 

jest spełnienie wymagań określonych przez rejestratora. 

 



 

9. Przeniesienie domeny z rozszerzeniem .pl od innego dostawcy do Jdm.pl 

jest bezpłatne.  Przeniesienie domen z innymi rozszerzeniami następuje 

na warunkach podanych w cenniku. W przypadku nieudanego płatnego 

przeniesienia domeny do Jdm.pl, wpłacona przez Abonenta opłata podlega 

zwrotowi w sposób analogiczny do sposobu otrzymania opłaty. 

 

§ 5. Odpowiedzialność 

1. Jdm.pl nie ponosi odpowiedzialności za: 

 

○ utratę praw Abonenta do domeny w okresie nieopłaconym przez 

Abonenta 

○ skutki rejestracji domeny przez Abonenta w celach niezgodnych z 

prawem lub w złej wierze 

○ naruszenie praw osób trzecich przez Abonenta 

○ zgłoszenie roszczeń lub wszczęcie postępowania wyjaśniającego 

dotyczącego domeny przez podmioty lub osoby trzecie 

2. Jdm.pl ponosi odpowiedzialność za zachowanie należytej staranności w 

świadczeniu usługi obsługi rejestracji i utrzymania domen. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania na 

stronie internetowej Jdm.pl. 

 

 

 


