
Szczegółowe warunki korzystania z certyfikatu SSL w OVH
Wersja z dnia 12.08.2013 r.

Artykuł 1Artykuł 1Artykuł 1Artykuł 1

CelCelCelCel

1.  Niniejszy  dokument  jest  uzupełnieniem  regulaminu:  «Ogólne  warunki  rejestracji,

odnawiania  i  transferu  domen»  oraz  «Warunki  szczegółowe  dotyczące  obsługi  domen

.com,  .net,  .org,  .info,  .biz».  Treść  dokumentu  ma  na  celu  ustalenie  warunków

technicznych i finansowych, na jakich OVH zobowiązuje się dostarczyć Klientowi certyfikat

SSL  dla  strony  WWW  uruchomionej  w  ramach  platformy  hostingowej  przypisanej  do

wybranej przez Klienta domeny zarejestrowanej w OVH.
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Warunki realizacji i dostęp do usługiWarunki realizacji i dostęp do usługiWarunki realizacji i dostęp do usługiWarunki realizacji i dostęp do usługi

1. Certyfikat SSL to elektroniczny plik danych, podpisany cyfrowo, wydawany przez urząd

certyfikacji  gwarantujący bezpieczne  połączenie pomiędzy domeną i  serwisem WWW tj.

usługami zarejestrowanymi w OVH. 

2. Dostęp do usługi jest możliwy po zamówieniu w OVH usługi rejestracji domeny wraz ze

współdzialającym z nią hostingiem. Lista hostingów obsługujących usługę certyfikatu SSL

jest dostępna na stronie internetowej www.ovh.pl. 

3. Zamówienie usługi odbywa się podczas rejestracji domeny w serwisie internetowym OVH,

Aby zrealizować zamówienie na certyfikat SSL Klient jest zobowiązany do wybrania usługi

hostingu obsługującego tą opcję. Obowiązuje limit jednego certyfikatu SSL dla domeny. 

4.  Uruchomienie  usługi  rozpocznie  się  po  zarejestrowaniu  wybranej  nazwy  domeny  w

systemie  Rejestratora  oraz  po  zakończeniu  propagacji  serwerów  DNS  niezbędnej  do

prawidłowego działania Usługi.

5. Klient  przyjmuje  do wiadomości  fakt,  że certyfikat  SSL jest  przypisany  do wybranej

domeny (wyświetlanej z lub bez prefiksu WWW. Subdomeny nie są wliczane). Nie można

przenieść certyfikatu pomiędzy dwiema różnymi domenami zarejestrowanymi w OVH lub u

innego operatora, a także po zakończeniu okresu abonamentowego domeny. 
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Zobowiązania i odpowiedzialność KlientaZobowiązania i odpowiedzialność KlientaZobowiązania i odpowiedzialność KlientaZobowiązania i odpowiedzialność Klienta

1. Klient upoważnia OVH do rejestracji uslugi w jego imieniu, zwłaszcza w zakresie umowy

i zatwierdzenia zamówienia z urzędem certyfikacji. Klient upoważnia OVH do przekazania

urzędowi certyfikacji danych niezbędnych do uruchomienia Usługi. 

2.  Klient  rezygnuje  z  prawa  do  bezpośredniego  kontaktu  z  urzędem  certyfikacji,  poza

szczególnymi przypadkami lub po otrzymaniu zgody od OVH.
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3.  W celu  dostarczenia  Usługi,  Klient  zobowiązuje  się  przekazać  OVH aktualne  dane

teleadresowe. W przypadku podania przez Klienta danych niepoprawnych lub niepełnych,

rejestracja Usługi może zostać odrzucona przez OVH lub przez urząd certyfikacji.

4.  Klient  jest  wyłącznym  użytkowniem  hostingu,  a  także  posiada  kompletne  dane  do

logowania do serwera wirtualnego, dla którego został uruchomiony certyfikat SSL. 

5.  Klient  zobowiązuje  się  do korzystania  z  Usługi  zgodnie  z  obowiązującymi  przeisami

prawa.
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Zobowiązania i odpowiedzialność OVHZobowiązania i odpowiedzialność OVHZobowiązania i odpowiedzialność OVHZobowiązania i odpowiedzialność OVH

1. OVH zobowiązuje się zapewnić działanie Usługi zgodnie z przyjętymi zwyczajami. 

2. Zobowiązanie OVH ogranicza się do uruchomienia certyfikatu SSL w ramach platformy

hostingowej i domeny zarejestrowanej przez Klienta w OVH. 

3. OVH ma prawo do zmiany warunków lub wypowiedzenia umowy Usługi, w sytuacji kiedy

urząd  certyfikacji  zakończy  swoją  działalność  lub  utraci  uprawnienia  do  dostarczania

certyfikatów SSL.  Klient  zostanie  powiadomiony  o  tym fakcie  co  najmniej  30  (słownie:

trzydzieści) dni wcześniej. W takiej sytuacji  OVH zobowiązuje się do wykonania zwrotu

płatności za niewykorzystany czas. 
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Czas trwania umowy i odnowienie usługiCzas trwania umowy i odnowienie usługiCzas trwania umowy i odnowienie usługiCzas trwania umowy i odnowienie usługi

1.  Klient  zamawia  certyfikat  SSL  na  okres  identyczny  z  abonamentem  za  hosting,  do

którego będzie on przypisany. Koszt odnowienia Usługi jest automatycznie doliczony do

opłaty za hosting, z wyjątkiem sytuacji, w której Klient rezygnuje z prawa do odnowienia

Usługi. 

2.  Do  poprawnego  działania  certyfikatu  SSL  Klient  jest  zobowiązany  do  terminowych

płatności za rejestrację oraz odnowienie przypisanych do niego usług tj. domeny i hostingu

w OVH. W przypadku zakończenia okresu abonamentowego na hosting, nastąpi również

usunięcie przypisanego do niego certyfikatu SSL.  
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Prawa konsumentówPrawa konsumentówPrawa konsumentówPrawa konsumentów

Zgodnie   z   informacjami   zawartymi   w   artykule   3   pkt   2   regulaminu,   usługa

nie   jest przeznaczona   dla   konsumentów.   Z   tego   powodu   Klientowi   nie

przysługuje   prawo   do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r.

o ochronie niektórych praw   konsumentów   oraz   o   odpowiedzialności   za   szkodę

wyrządzoną   przez   produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr  22, poz. 271).
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