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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH 

 

§ 1. Definicje 
 
1. W Regulaminie poniższe terminy mają następujące znaczenie:   

a. Usługodawca lub Operator – AM GLOBAL SOLUTIONS spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Henryka Sienkiewicza 59, 90-009 
Łódź), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000645598, NIP: 5342532004, REGON: 
365810667.  

b. Regulamin Serwisu – Regulamin serwisu polminuty.pl, dostępny pod adresem: 
http://www.polminuty.pl 

c. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem: http://www.polminuty.pl 
d. Umowa – Umowa na świadczenie Usługi hostingowej.  
e. Cennik – wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi hostingowej 

oraz zasady ich naliczania. 
f. Okres abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Użytkownik dokonuje zapłaty 

Opłaty abonamentowej na rzecz Usługodawcy z góry. 
g. Opłata abonamentowa – określona w Cenniku cykliczna opłata uiszczana zgodnie z 

Regulaminem Serwisu przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy z tytułu 
świadczenia Usługi hostingowej. 

h. Użytkownik lub Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
korzystająca z Usługi hostingowej świadczonej przez Usługodawcę na podstawie 
Umowy o świadczenie Usługi hostingowej.  

i. Usługa hostingowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, 
polegająca na udostępnieniu mu za pośrednictwem sieci Internet części powierzchni 
dyskowej serwera i uruchomieniu na nim określonych usług, zgodnie z parametrami 
danej Usługi hostingowej, podanymi w specyfikacji tej Usługi na stronach 
internetowych Usługodawcy. 

j. Spam – przesyłana drogą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem 
zamówienia adresata, np. niezamówiona informacja handlowa. 

k. Zamówienie – złożenie przez Abonenta zamówienia na Usługi hostingowe 
świadczone przez Operatora bez względu na formę, w której zostało dokonane.  

 
2. Wszystkie pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w ust 1 powyżej, mają 
znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
definicją pojęcia zawartą w Regulaminie, a definicją w Regulaminie Serwisu, 
zastosowanie mają znaczenia wskazane w ust. 1 powyżej. 

 

http://www.polminuty.pl/
http://www.polminuty.pl/


PółMinuty.pl – Regulamin świadczenia usług hostingowych 

Strona 2 
 

 
§ 2. Postanowienia ogólne i zawarcie Umowy. 
 

1. Operator świadczy na rzecz Abonenta Usługi hostingowe na zasadach określonych w 
Regulaminie oraz Umowie. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki 
stron Umowy.  

2. Umowa może zostać zawarta w formie elektronicznej. W szczególności Umowa może 
zostać zawarta przez Uruchomienie usług hostingowych, które nastąpiło po otrzymaniu 
Zamówienia przez Operatora. 

3. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy 
Użytkownikiem a Usługodawcą o świadczenie Usługi hostingowej na warunkach 
wskazanych w Regulaminie, na czas trwania Okresu abonamentowego. Z chwilą 
zawarcia Umowy Usługodawca zwany jest Operatorem a Użytkownik zwany jest 
Abonentem.   

4. Operator dokonuje Uruchomienia usług hostingowych po otrzymaniu od Użytkownika 
Zamówienia, które zawiera co najmniej: jednoznaczne wskazanie zamawianego pakietu 
Usług hostingowych, dane Użytkownika oraz dane kontaktowe. W przypadku złożenia 
Zamówienia przez Użytkownika będącego Konsumentem, Zamówienie zawiera 
również oświadczenie Użytkownika będącego Konsumentem o wyrażeniu zgody na 
rozpoczęcie świadczenia Usług hostingowych przed upływem 14-dniowego terminu do 
odstąpienia od Umowy. 

5. Składając Zamówienie na Usługę, Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Regulamin 
Serwisu, a w przypadku, gdy Usługi dotyczą regulaminu promocji, także regulaminy 
takiej promocji. Ponadto, Użytkownik składa oświadczenie, iż wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie koniecznym do 
prawidłowego wykonania Usługi oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich 
przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i 
należytego wykonania Usługi, w tym partnerom Usługodawcy, Rejestrom Nazw Domen 
oraz podmiotom należącym do grupy kapitałowej, do której należy Usługodawca. 
Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do 
swoich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz możliwości wniesienia skargi 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz sprzeciwu do Usługodawcy wobec przetwarzania jego danych, w 
przypadkach wskazanych przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

6. Przy składaniu Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie 
mu faktur VAT w formie elektronicznej, wystawianych przez Usługodawcę w związku 
ze świadczeniem Usług.  

7. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, Usługa hostingowa aktywowana jest na okres próbny o 
długości wskazanej podczas składania Zamówienia, który liczony jest od daty złożenia 
Zamówienia na Usługę hostingową. Konsument oświadcza, że żąda aktywacji Usługi 
przed upływem 14 dni od daty prawidłowego złożenia Zamówienia. 
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8. Umowa jest zawierana na czas oznaczony w Okresach abonamentowych, wskazanych 
w Cenniku usług, oraz w tych Okresach rozliczana, chyba że w treści Umowy 
wskazano inaczej. 

9. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem faktury przez Operatora, która 
obejmuje Opłatę abonamentową za pierwszy Okres abonamentowy, w wysokości 
zgodnej z Cennikiem usług. 

10. Operatorowi przysługuje prawo do uruchomienia Usług hostingowych lub do wpisania 
Nazw Domen Abonenta do serwerów systemu nazw domenowych po uiszczeniu Opłaty 
abonamentowej przez Abonenta. 

11. Operator zastrzega, że przed uruchomieniem Usługi hostingowej ma prawo dokonać 
weryfikacji danych Abonenta, które zostały wskazane w Zamówieniu, a w tym również 
zażądać potwierdzenia prawdziwości danych wskazanych w Zamówieniu zgodnie z 
Regulaminem Serwisu.  

12. Usługodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy albo rozwiązania Umowy 
w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy: 

a. Użytkownik został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu na zasadach 
określonych w Regulaminie Serwisu,  

b. Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, 

c. Użytkownik w Zamówieniu podał dane nieprawdziwe i pomimo wezwania 
przez Usługodawcę do potwierdzenia danych zgodnie z Regulaminem 
Serwisu nie uczynił zadość temu obowiązkowi lub w dalszym ciągu nie ujawnił 
prawidłowych danych, 

d. zachodzi uzasadniona obawa Usługodawcy, że Usługi będą wykorzystywane 
w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich 
albo do popełnienia czynów zabronionych, albo w sposób uniemożliwiający 
lub zakłócający korzystanie z Usług przez innych Użytkowników. 
 

§ 3. Prawa i obowiązki stron Umowy 
 

1. Na podstawie Umowy zawartej zgodnie z Regulaminem, Operator zobowiązany jest do 
zapewnienia Abonentowi możliwości korzystania z Usług hostingowych przez niego 
zamówionych, a Abonent zobowiązany jest do terminowego wnoszenia Opłat 
abonamentowych. Szczegółowe obowiązki obu stron Umowy określone zostały w 
niniejszym paragrafie.  

2. Zawierając Umowę, Abonent zobowiązuje się wobec Operatora do: 
a. podania aktualnych i prawdziwych danych kontaktowych oraz do bieżącego 

aktualizowania tych danych, 
b. korzystania z Usług hostingowych zgodnie z zasadami określonymi w 

Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, z 
uwzględnieniem zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, korzystania 
z Usług hostingowych w sposób nienaruszający praw osób trzecich, a w 
szczególności ich dóbr osobistych oraz nienaruszający praw własności 
intelektualnej, 
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c. współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań Użytkowników, którym Abonent 
udostępnia Usługi hostingowe, a w szczególności do ujawnienia na wezwanie 
właściwych organów władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację 
określonego Użytkownika, 

d. powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub 
programów które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera, witryn 
internetowych lub innych urządzeń lub serwisów innych Użytkowników lub osób 
trzecich, 

e. niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności 
zabronione jest korzystanie z baz adresowych zakupionych przez Internet do 
wysyłania poczty elektronicznej, korzystanie z baz adresowych pozyskanych w 
inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje 
się w bazie adresowej, a także wysyłanie masowej korespondencji na inne środki 
elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej 
korespondencji przez odbiorcę, 

f. nierozsyłania, zarówno samodzielnie jak i za pośrednictwem osób trzecich, Spamu 
w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach 
Operatora - w tym nierozsyłania Spamu, o którym mowa powyżej z 
wykorzystaniem osób trzecich, 

g. powstrzymania się od prób niezgodnego z prawem dostępu do systemów 
elektronicznych Usługodawcy lub innych urządzeń znajdujących się w sieci 
Internet, a także prób uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów 
systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych Użytkowników, 
(przykładowo: ataki typu Distributed Denial Of Service, phishing; łamanie lub 
naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron 
internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości poczty elektronicznej w 
sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; 
propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w 
tym łamania zabezpieczeń elektronicznych, między innymi tokenów, kluczy, haseł, 
numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie 
informacji o nielegalnych działaniach, w tym nielegalnym hackingu, phishingu, 
crackingu i podobnych), 

h. niewykorzystywania Usługi do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu 
obowiązujących przepisów prawa lub dostarczania treści o charakterze 
bezprawnym, a także do rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, 
pornograficznej, a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto 
nieprzechowywania oraz nieudostępniania treści powszechnie uznanych za 
obraźliwe, 

i. niepublikowania lub nieudostępniania treści, które naruszają prawa osób trzecich, 
w szczególności prawa autorskie.  

j. niewykorzystywania Usług hostingowych do celów niezgodnych z ich 
przeznaczeniem, zgodnie z opublikowaną przez Operatora polityką dozwolonego 
korzystania z Usługi. 
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3. Abonent ponosi wyłączną, nieograniczoną odpowiedzialność za sposób 
wykorzystywania Usług hostingowych udostępnianych mu przez Operatora.  

4. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze 
danych przechowywanych na serwerze przez Abonenta lub Użytkownika lub związanej 
z nimi działalności, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także 
zablokować świadczenie Usług hostingowych. W związku z powyższym działaniem 
Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Abonenta lub Użytkownika za 
szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. 

5. Abonent akceptując Regulamin oświadcza, że wyraża zgodę na modyfikowanie przez 
Operatora parametrów globalnych lub indywidualnych konta hostingowego, jeżeli 
działania te będą miały na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa usług. 

 
§ 4. Opłaty abonamentowe 
 

1. Wynagrodzeniem należnym Operatorowi z tytułu świadczenia Usług hostingowych na 
rzecz Abonenta jest Opłata abonamentowa, jej wysokości jest ustalana na podstawie 
Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu złożenia Zamówienia. 

2. Opłata abonamentowa jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z 
Usług hostingowych.  

3. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry. 
4. Abonent dokonuje Opłaty abonamentowej, która wskazana zostaje na Koncie 

Użytkownika.  Faktura dotycząca Opłaty abonamentowej jest doręczana za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany podczas składania 
Zamówienia.  

5. Opłata abonamentowa jest niepodzielna co oznacza, że nie można wnieść 
Opłaty abonamentowej za okres krótszy niż długość wybranego Okresu 
abonamentowego. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w 
przypadku wypowiedzenia Umowy przez Abonenta.   

7. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi jedynie w części stosunkowej - z 
uwzględnieniem czasu świadczenia przez Operatora Usług hostingowych na rzecz 
Abonenta, w następujących przypadkach: 

a. dokonania wypowiedzenia Umowy przez Operatora, za wyjątkiem 
wypowiedzenia spowodowanego niewłaściwym korzystaniem z usług 
przez Abonenta, lub 

b. Abonent jest Konsumentem.  
8. W czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego Okresu abonamentowego, Operator 

informuje Abonenta o wysokości Opłaty abonamentowej za kolejny Okres 
abonamentowy. Wniesienie przez Abonenta Opłaty na poczet kolejnego Okresu 
abonamentowego w terminie wskazanym przez Operatora, przedłuża Umowę o kolejny 
Okres abonamentowy, określony w informacji Operatora. Brak opłaty za kolejny Okres 
abonamentowy upoważnia Operatora do zawieszenia świadczenia Usług hostingowych 
do czasu uiszczenia przez Abonenta Opłaty abonamentowej. 
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9. Nieuiszczenie przez Abonenta Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu 
abonamentowego w terminie 21 dni od dnia wskazanego przez Operatora, upoważnia 
go do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych, kont utworzonych przez Abonenta 
oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont. Z chwilą dokonania przez 
Operatora usunięcia konfiguracji, kont oraz danych, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym Umowa wygasa. W przypadku Umowy zawartej z Konsumentem, 
skutki przewidziane w niniejszym postanowieniu powstają po upływie dodatkowego 
terminu do zapłaty, wyznaczonego przez Operatora w wezwaniu do uiszczenia Opłaty 
abonamentowej. 
 

§ 5. Prawo ograniczenia oraz wstrzymanie wykonywania Usług hostingowych 
 

1. Operatorowi przysługuje prawo do bezterminowego zablokowania możliwości 
korzystania przez Abonenta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych, a w 
szczególności prawo zablokowania możliwości korzystania z określonych baz danych, 
skryptów, usług poczty elektronicznej oraz http, bez wcześniejszego powiadomienia, w 
następujących przypadkach: 

a. spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury 
udostępnianej przez Operatora, 

b. wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania awarii przez Abonenta, w tym 
przerwy lub zakłócenia Usług 

c. nieprzestrzegania Regulaminu, w szczególności §3, na przykład przez rozsyłanie 
niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości, (Spamu),  

d. publikowania lub udostępniania treści zakazanych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

2.   W przypadku, o którym mowa w ust 1 powyżej wyłącznie Konsumentowi przysługuje 
częściowy zwrot Opłaty abonamentowej w stosunku do okresu, w którym Usługi 
hostingowe nie były świadczone. 

3. Operator obowiązany jest zawiadomić Konsumenta o zamiarze oraz przyczynie 
przystąpienia do działań określonych w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień 
Regulaminu. 

4. Operator zastrzega, że ze względów bezpieczeństwa użytkowników, niezależnie od 
parametrów konta hostingowego może wprowadzić oraz zmieniać dla każdego konta 
limity zasobów serwera, z których Abonent może korzystać w ramach udostępnionej 
Usługi.  
 

§ 6. Zarządzanie Usługami hostingowymi 
 

1. Operator udostępnia Abonentowi narzędzia administracyjne służące do zdalnego 
zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi. W zależności od rodzaju 
zakupionego pakietu Usług hostingowych, Operator udostępnia Abonentowi 
możliwość korzystania z narzędzi administracyjnych, służących m.in. do: 

a. zarządzania nazwami domen i konfiguracji Usług hostingowych, 
b. zarządzania nazwami domen niższego rzędu i konfiguracji Usług hostingowych, 
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c. zarządzania wszystkimi usługami pocztowymi w nazwie domeny internetowej, 
d. zarządzania pojedynczym kontem pocztowym. 

2. Dostęp do narzędzi administracyjnych jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej, po podaniu danych dostępowych (Login i Hasło). Abonent zobowiązuje 
się do zapewnienia ochrony danych dostępowych w sposób uniemożliwiający ich 
wykorzystanie przez niepowołane osoby trzecie. 

3. Abonent może upoważnić osoby trzecie do korzystania z narzędzi administracyjnych. 
4. Wprowadzanie i aktualizacja danych Abonenta, wybór i akceptacja formy płatności 

oraz kontrola stanu rozliczeń realizowana jest za pomocą Konta Użytkownika. 
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się narzędziami 

administracyjnymi przez osoby trzecie, z przyczyn niezależnych od Operatora lub 
wynikających z wyłącznej winy poszkodowanego. Operator zobowiązuje się do podjęcia 
uzasadnionych działań w celu ochrony danych zgromadzonych na Koncie Użytkownika 
przed dostępem osób trzecich, jak również przed nieuprawnionym użyciem Konta 
Użytkownika. 
 

§ 7. Zasady odpowiedzialności Operatora 
 

1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Abonentowi spowodowaną 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie 
ponosi odpowiedzialności. W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosił 
odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość Opłat 
abonamentowych w Okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda. 
Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w zdaniu poprzedzającym nie ma 
zastosowania w przypadku umów zawieranych z Konsumentami. 

2. Operator jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby Usługi hostingowe były 
świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże 
Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, 
wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód 
było możliwe do przewidzenia albo Operator został powiadomiony lub posiadał wiedzę 
o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia 
któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody 
poniesione przez Użytkowników). 

3. Abonent niebędący Konsumentem może dochodzić roszczeń wobec Operatora na 
drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania 
Usługami hostingowymi Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę. 
 

§ 8. Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 
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2. Wypowiedzenie Umowy zawsze wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, bez względu na formę w jakiej Umowa została zawarta. 

3. Abonent będący konsumentem ma prawo rozwiązania Umowy przez złożenie 
oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim 
stanowi załącznik do Regulaminu. 

4. Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
i zaprzestania świadczenia Usług hostingowych w przypadku: 

a. naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu lub Umowy, 
b. naruszenia przez Abonenta obowiązujących przepisów prawa, 
c. korzystania przez Abonenta z Usług hostingowych niezgodnie z ich 

przeznaczeniem, 
d. wykorzystywania Usług hostingowych w celu wyrządzenia szkody Operatorowi 

albo innym klientom lub użytkownikom. 
5. Operator informuje pisemnie Konsumenta o zamiarze przystąpienia do działań 

określonych w niniejszym ustępie wraz ze wskazaniem dokonanych naruszeń 
wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 7 dni, do ich zaprzestania, przy czym 
zaprzestanie świadczenia Usług hostingowych może mieć miejsce przed upływem tego 
terminu, jeżeli dalsze ich świadczenie spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 4 lit. b) 
lub c). Jeżeli pomimo wyznaczenia terminu Abonent nie zaniecha naruszeń określonych 
powyżej, Operator ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 
i zaprzestania świadczenia Usług hostingowych. 

 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 
 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, lub 
wydanie nowego Regulaminu w następujących przypadkach:  

• zmiana przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony 
konsumentów, 

• zmiana warunków technicznych świadczenia Usługi, 
• zmiana warunków oraz cen świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz 

Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usług, 
• zmiana w zakresie oferty świadczonych Usług, 
• zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne Usługodawcy, w tym także 

zmiana podmiotu właścicielskiego wobec Usługodawcy. 
2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Usługodawca zobowiązany jest 

poinformować Użytkownika o dokonanych zmianach co najmniej na czternaście dni 
przed datą ich wejścia w życie, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na 
adres wskazany podczas Rejestracji. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą drugą 
Stronę, jeżeli nie złoży ona oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy. Użytkownik 
będący Konsumentem ma prawo do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania 
Umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez Usługodawcę o zmianach 
Regulaminu. Termin ten dla Użytkownika niebędącego Konsumentem wynosi 7 dni. 
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Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, nie dotyczy to Konsumentów. 
W przypadku skutecznego złożenia oferty Usługodawca ma prawo do przyjęcia takiej 
oferty za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń, a w 
przypadku Przedsiębiorców dodatkowo do odrzucenia takiej oferty i dalszego 
świadczenia Usługi hostingowej na dotychczas obowiązujących zasadach do końca 
bieżącego Okresu abonamentowego usługi. Informacje w tej sprawie Usługodawca 
przekazuje Użytkownikowi drogą pisemną na adres poczty elektronicznej wskazany 
podczas Rejestracji.  

3. Zmiany Regulaminu prowadzące do zaprzestania świadczenia Usług hostingowych 
obowiązują dopiero z upływem Okresu abonamentowego.  

4. Postanowienia Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa regulujących stosunki prawne z konsumentami. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się Regulamin 
Serwisu oraz prawo polskie. 

6. Dane kontaktowe Usługodawcy są dostępne pod adresem: http://www.polminuty.pl 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2021 r.  

 
 

  

http://www.polminuty.pl/
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Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
 

……………………………………… Miejscowość, data 

……………………………………… 

……………………………………… 

Imię, nazwisko i adres konsumenta 

AM GLOBAL SOLUTIONS Sp. Z o. o. 
Henryka Sienkiewicza 59 
90-009 Łódź 

 

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

 

Ja ………………….……………, działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 

prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od 

umowy o świadczenie następującej usług: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Data zawarcia umowy ………………………………………..……………….  

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) na 

konto nr ........................................................................................................................... 

 

…………………………………… 

Podpis konsumenta 
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