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Regulamin świadczenia usługi hostingu 

Skrzynki Pocztowej w domenie MULTIFETISH.PL 

 

 

§ 1 

DEFINICJE 

• Aktywacja – uruchomienie Usługi Skrzynki Pocztowej; 

• Hosting – wydzielenie Klientowi z serwera odpowiedniej powierzchni, na której może 

gromadzić swoje dane; 

• Klient – osoba fizyczna lub prawna, osoby prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą; 

• Okres abonamentowy – czas trwania Usługi Hostingu. 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Świadczenie Usługi Hostingu Skrzynki Pocztowej w domenie MULTIFETISH.PL odbywa 

się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Umowy. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi przez Fundacji REFFORM na 

Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania 

Wykluczeniom i Dyskryminacji (także: Fundacja REFFORM) z siedzibą przy ul. 

Siedleckiej 37B/59, 03-768 Warszawa, KRS 0000664481, NIP 1132931090, REGON 

366605863 Klientowi. 

3. Dane zgromadzone na serwerze w ramach Hostingu współdzielą w równym stopniu 

wszystkie parametry serwera, na którym się znajdują. 

 

§ 3 

UMOWA I AKTYWACJA USŁUGI  

4. Umowa jest zawierana na czas określony nie krótszy niż miesiąc, rok lub na czas 

nieokreślony. 
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5. Rejestracja Klienta następuje poprzez zgłoszenie Internetowe w postaci wypełnienia 

formularza aktywacyjnego znajdującego się po linkiem: https://tiny.pl/tchmd  

6. Podpisanie umowy i jej wymiana może odbyć się poprzez elektroniczne środki 

porozumiewania się (e-mail). 

7. Umowa dotyczy świadczenia Usługi Hostingu o parametrach określonych w 

Specyfikacji, w szczególności takich jak:  

a. przydzielona Klientowi powierzchnia serwera,  

b. parametry bezpieczeństwa. 

8. Usługa Hostingu jest aktywowana automatycznie w ciągu 24h od zamówienia Usługi i 

opłacenia należności wynikających z umowy. 

9. Okres abonamentowy Usługi liczony jest od dnia Aktywacji Usługi. 

10. Obliczenia usługi aktywowanej w dniu innym niż 1 dzień miesiąca wylicza się 

proporcjonalnie. 

 

§ 4 

OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

11. Klient oświadcza, iż wszystkie dane, które podał Fundacji REFFORM w związku z Usługą 

Hostingu są prawdziwe. 

12. Klient lub Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania przyznawaną mu powierzchni 

serwera i zarządzania nim za pośrednictwem Konta administracyjnego. 

13. Klient lub Użytkownik w żadnym razie nie może wykorzystywać przyznanej mu w 

ramach Hostingu powierzchni serwera do: 

a. naruszania prawa, norm społecznych i obyczajowych, zasad współżycia 

społecznego, 

b. nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Fundacji REFFORM oraz innych 

serwerów znajdujących się w sieci Internet, 

c. uniemożliwiania korzystania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych 

lub sprzętowych Fundacji REFFORM przez innych Klientów i Użytkowników, 

d. przesyłania spamu, 

e. dostarczania treści o bezprawnym charakterze, 

f. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści 

pornograficznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie, 

g. przechowywania i udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe, 

h. naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet, 

i. streamingu oraz serwerów gier. 

14. Fundacji REFFORM zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji 

dyspozycji związanych z Hostingu składanych przez Klienta lub Użytkownika za 

pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej lub pisemnie. 

15. W przypadku, gdy Fundacji REFFORM uzyska podejrzenie o bezprawnym charakterze 

danych gromadzonych przez Klienta lub Użytkownika na przyznanej mu powierzchni 

serwera lub działalności prowadzonej przez Klienta przy pomocy serwera, Fundacji 

REFFORM może czasowo powstrzymać się czasowo od świadczenia Usługi Hostingu 

https://tiny.pl/tchmd
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bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta z tego tytułu do czasu 

złożenia przez Klienta wyjaśnień i dokumentów w zakresie tego, iż dane lub działalność 

Klienta nie mają bezprawnego charakteru. 

16. Fundacji REFFORM ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Klienta 

w przypadku naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz do żądania od Klienta odszkodowania tytułem szkód powstałych w 

związku z naruszeniem, którego się dopuścił. 

17. Ramach wywiązania się z obowiązku informacyjnego RODO Klient zapozna się z 

Informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą pod linkiem: 

https://fundacjarefform.pl/rodo-gdpr/ . 

§ 5 

PŁATNOŚCI, CENNIK i RZEDŁUŻANIE USŁUGI 

18. Usługa rozliczana jest w okresach właściwych dla wybranego przez Klienta pakietu 

Usługi (miesięcznym, rocznym). 

19. Okres mija z ostatnim dniem miesiąca. 

20. Cennik usługi: 

PRIVATE ACCOUNT v. 1  –   12,30 zł (z VAT) 

PRIVATE ACCOUNT v. 2  – 123,00 zł (z VAT) 

CORPORATE ACCOUNT v. 1  –   14,76 zł (z VAT) 

CORPORATE ACCOUNT v. 2  – 147,60 zł (z VAT) 

21. Jednorazowa opłata aktywacyjna: 8,14 zł netto/10 zł brutto uiszczana tylko raz dla 

każdego nowego klienta. Przedłużenie abonamentu nie wymaga ponownej opłaty 

aktywacyjnej. 

22. Fundacja REFFORM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w 

płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku 

bankowym. 

23. Fakturowanie odbywa się w dniu zaksięgowania zapłaty na koncie Fundacji REFFORM. 

24. W przypadku nieopłacenia Faktury w ciągu 5 dni od upływu terminu płatności, Usługa 

jest blokowana.  

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

25. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

26. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r. 

  

https://fundacjarefform.pl/rodo-gdpr/
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UMOWA nr ………….. Z DNIA …………….……….  

O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU SKRZYNKI POCZTOWEJ W DOMENIE MULTIFETISH.PL 

zawarta w Warszawie, w dniu ………….. roku pomiędzy: 

…………………………………………………………….., dalej zwanym „Zleceniodawcą” 

a 

Fundacją REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz 

Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji z siedzibą w Warszawie, ul. Siedleckiej 37B/59, 

03-768 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 1132931090   , REGON  

366605863  , KRS 0000664481, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną 

przez:  

- Roberta Strzeleckiego - prezesa Zarządu 

łącznie zwanych „Stronami”. 

 

§ 1 

Określenie przedmiotu umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi hostingu skrzynki poczty elektronicznej 

w domenie MULTIFETISH.PL dla Zamawiającego. 

2. Umowa zawarta została na okres  …………………………. począwszy od dnia 

………………………. do ……………………….. .  

 

 

§ 2 

Oświadczenia stron 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę ze 

starannością wynikającą z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, według 

najlepszej wiedzy Wykonawcy. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że będzie wykorzystywał Usługę zgodnie z Regulaminem i 

niniejszą Umową a także że nie będzie wykorzystywał Usługi do prowadzenia działań 

niezgodnych z prawem, w tym do działań przestępczych. 



Strona 5 z 9 
 

§ 3 

Obsługa hostingowa 

1. Od dnia udostępnienia usługi Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz 

Zamawiającego usługę hostingową poczty elektronicznej w sposób ciągły, w systemie 

24/7/365.  

2. Maksymalna zsumowana niedostępność usług hostingowych w ciągu 12 miesięcy od 

momentu aktywacji usługi wynosi 48 godzin. 

3. Zgłoszenia usterek związanych z usługami hostingowymi, w tym ich niedostępność, 

dokonywane będą pisemnie lub pocztą elektroniczną. W tym celu Wykonawca wskazuje 

dane kontaktowe punktu serwisowego: biuro@fundacjarefform.pl . 

4. Serwery, przy pomocy którego Wykonawca świadczył będzie usługę hostingową, 

umiejscowiony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania Zamawiającego o czasowej 

planowanej przerwie w dostępności usługi hostingowej z wyprzedzeniem 24 godzin, a jeśli 

przerwa nie była zaplanowana w terminie 2 godzin od jej zaistnienia. 

2. W przypadkach opisanych w § 4 ust. 1 umowy, zostanie przywrócona  dostępność usługi w 

czasie nie dłuższym niż wskazana w § 3 ust. 2. 

3. Powiadomienie opisane w § 4 ust. 1 Wykonawca będzie kierował na następujące adresy 

mailowe Zamawiającego ………………………………………………. . 

 

§ 5 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją umowy 

1. Wykonawca Administratorem Danych Osobowych. Powierzenie danych osobowych odbywa 

się wyłącznie poprzez świadome ich udostępnienie podczas rejestracji Usługi. 

2. Ponieważ powierzone stanowią dane osobowe w myśl przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

mailto:biuro@fundacjarefform.pl
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

nazwa RODO), dlatego naszym obowiązkiem jest zapoznać Panią/Pana z wszystkimi 

informacjami dotyczącymi ich przetwarzania. 

3. Zamawiający, stosownie do  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 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 (dalej nazwa RODO), powierza Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych niezbędnych przy wykonywaniu usługi hostingu, w 

związku z wykonywaniem której Wykonawca przetwarzał będzie dane osobowe w systemie 

informatycznym Wykonawcy. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zbiory 

danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia przez Wykonawcę usługi 

hostingowej na rzecz Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i 

w celu niezbędnym do realizacji usługi hostingu. Dane osobowe będą przetwarzane przez 

Wykonawcę w jego siedzibie.  

5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięciu niniejszej umowy, Wykonawca niezwłocznie, ale 

nie później niż w terminie do 3 dni, zobowiązuje się do zwrotu powierzonych mu danych 

osobowych oraz usunięcia wszelkich kopii danych, których przetwarzanie zostało mu 

powierzone, w tym skutecznego usunięcia ich również z nośników elektronicznych 

pozostających w dyspozycji Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, 

o których mowa w § 1 środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

danych osobowych co najmniej w zakresie określonym w art. 36 - 39 Ustawy oraz spełnić 

wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje 

się do: 

a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

b) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi systemu 

informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania 

danych, wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie, 
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c) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych, 

d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 

e) dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji umowy 

powierzenia, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach 

naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych 

danych. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i zasady płatności 

1. Z tytułu wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości  …………… zł brutto (słownie: 

…………………….. złotych) za ………………………. wykonywania umowy. 

2. Wynagrodzenie to płatne będzie w częściach, w okresach miesięcznych w kwocie po 

……………….. zł (słownie: …………………… złotych) brutto, płatnych z dołu po 

wystawieniu faktury na koniec każdego miesiąca realizacji usługi. 

3. Wynagrodzenie miesięczne płatne będzie w terminie do 7 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy  

IBAN: PL23114020040000360276712428 

5. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 7 

Wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy także w sytuacji rażącego naruszenia przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.  



Strona 8 z 9 
 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć Wykonawcy w terminie 20 

dni roboczych liczonych od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach 

będących podstawą odstąpienia. 

 

§ 8 

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w sytuacji 

niedostępności usługi hostingowej przekraczającej limit wskazany w § 3 ust. 2, w wysokości 

15% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy, za każdą 

rozpoczętą godzinę ponad limit, określony w § 3 ust. 2 umowy, bez konieczności 

uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy. 

2. W sytuacji nienależytego wykonywania umowy, gdy: 

2.1. limit określony w § 3 ust. 2 umowy zostanie przekroczony o 24 godziny, lub 

2.2. opóźnienie w powiadomieniu o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy przekroczy 5 godzin, 

lub 

2.3. opóźnienie w przywróceniu dostępności usługi przekroczy 5 godzin, 

Zamawiający naliczy dodatkową karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

miesięcznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 2 umowy, jako formę 

rekompensaty za nienależyte wykonanie umowy. 

3. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie podlegają kumulacji. 

4. Zastosowane kary umowne zostaną ujęte na fakturze za kolejny okres świadczenia Usługi. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Adresem do powiadomień oraz przesyłania faktury VAT Zamawiającemu jest: 

administracja@multifetish.pl  

2. Spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony dopuszczają zmianę umowy wyłącznie w formie pisemnej pod groźbą nieważności. 

mailto:administracja@multifetish.pl
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

6. Strony dopieszczają podpisanie umowy i wymianę podpisanych Umów poprzez email z 

zastrzeżeniem, ze w przypadku nieczytelności, braków tekstu, niekompletności przesłanej 

Umowy strona Umowy może zażądać przesłania jej w oryginalne pod adres wskazany na 

wstępie Umowie.  

 

 

 

 

 

Wykonawca:       Zamawiający: 

 


