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WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI OWO 
(Ovh Whois Obfuscator) 

 
 
 

Wersja z dnia 10/03/2009 
 
 
OVH SAS jest firmą francuską z siedzibą we Francji, 2 rue Kellermann 59100 Roubaix. OVH 
SAS jest upoważnione do świadczenia usługi maskowania danych osobowych, zwanej dalej 
OVH Whois Obfuscator (OwO™).  
 
 
ARTYKUŁ 1: OPIS USŁUGI 
 
Niniejsze warunki są stosowane przy świadczeniu przez OVH SAS Klientowi (to jest osobie 
fizycznej) usługi OwO, to znaczy umożliwienia właścicielowi domeny, zarejestrowanej na 
stronie ovh.pl, ukrycia danych osobowych w bazie « whois ». Dzięki temu Klient jest 
chroniony przed otrzymywaniem nadmiernej ilości ofert handlowych, które są wysyłane na 
podstawie informacji widocznych w bazie whois.  
Usługa OwO umożliwia Klientowi, osobie fizycznej ukrycie danych osobowych 
pojawiających się w bazie danych Whois, jedynie imię i nazwisko kontaktów będą widoczne. 
Usługa jest również dostępna dla osób prawnych, ale polega na ukryciu wyłącznie adresu 
email, pozostałe informacje będą widoczne w bazie Whois. 
 
Usługa jest ograniczona do nazw domen globalnych, zarejestrowanych na stronie ovh.pl i 
wygasa w momencie usunięcia domeny lub dokonania transferu do innego operatora.  
 
 
ARTYKUŁ 2: ZOBOWIĄZANIA KLIENTA 
 
Klient jest zobowiązany, zgodnie z ogólnymi warunkami rejestracji domen, do dostarczenia 
OVH SAS prawdziwych danych oraz do ich aktualizacji. W przypadku nieprawidłowych 
danych dostarczonych przez Klienta, OVH SAS zastrzega sobie prawo do usunięcia usługi 
OwO dla wszystkich domen Klienta. 
OVH SAS przypomina, że w przypadku działalności online, Klienci, których nazwy domen 
są publikowane w Internecie, są zobowiązani do ujawnienia na stronie następujących 
informacji: nazwy autora strony, redaktora... 
OVH SAS zaleca, aby Klient korzystający z usługi OwO umieszczał na swojej stronie 
internetowej wszystkie informacje wymagane przez prawo. 
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Klient oświadcza, że nie będzie wykorzystywał danych dostarczonych w ramach usługi OwO 
poza usługami dostarczanymi przez firmę OVH SAS. Klient zobowiązuje się więc nie 
umieszczać tych informacji na swojej stronie internetowej, w swojej korespondencji ani w 
reklamach.  
W przypadku nierespektowania ogólnych warunków rejestracji domeny, dla której została 
uruchomiona usługa OwO, OVH SAS zastrzega sobie prawo do wyłączenia usługi OwO. 
Klient akceptuje, że OVH SAS będzie mogło udostępnić dane Klienta, jeśli otrzyma 
odpowiednie orzeczenie Sądu lub właściwego organu.  
 
 
 
ARTYKUŁ 3: OwO FAX i TELEFON 
 
Numer telefonu Klienta jest zastępowany przez francuski numer telefonu właściwy dla usługi 
OwO i wspólny dla wszystkich Klientów tej usługi. 
Klient akceptuje, że usługa OwO nie stanowi systemu przekierowania połączeń. Połączenia 
wykonywane na numer telefonu/faksu nie są przekierowywane do Klienta. 
 
 
ARTYKUŁ 4: OwO EMAIL 
 
Usługa OwO udostępnia Klientowi zmienne przekierowanie email przesyłające otrzymane 
wiadomości na adres email kontaktu podany przez Klienta. Klient   jest   informowany   że   
OVH SAS będzie   automatycznie   filtrować wiadomości zawierające SPAM, wirusy i inne. 
OVH SAS określa kryteria filtrowania wiadomości.  
 
 
ARTYKUŁ 5: OwO POCZTA 
 
Klient   jest   informowany,   że   usługa   OwO   nie   jest   usługą   przekazywania   poczty.   
OVH SAS nie   jest   więc odpowiedzialne za dostarczenie lub czas dostarczenia 
korespondencji, która będzie skierowana do Klienta za pośrednictwem usługi OwO. OVH 
SAS nie będzie odpowiedzialne za doręczenie poczty do Klienta. OVH SAS nie będzie 
ponosić   odpowiedzialności   za   utratę   lub  uszkodzenie   korespondencji   przesyłanej   za   
pośrednictwem  OwO.  
Klient sam ponosi konsekwencje związane z przedłużeniem czasu dostarczenia 
korespondencji wynikające ze skorzystania   z   usługi   OwO.   OVH SAS ma   prawo   do   
nie   przesyłania   Klientowi   korespondencji   o   charakterze reklamowym i handlowym.  
 
 
ARTYKUŁ 6: ZMIANY 
 
 
 
Strony ustalają, że OVH SAS może zmieniać treść warunków korzystania z usługi OwO i 
informować o tym Klienta poprzez zamieszczenie ostrzeżenia w panelu administracyjnym 
Klienta. 
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ARTYKUŁ 7: POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
7.1 Podzielność 
 
Nieważność jednego z postanowień niniejszych warunków korzystania z usługi OwO, w 
wyniku zastosowania prawa, rozporządzenia lub w wyniku orzeczenia właściwego Sądu, nie 
pociąga za sobą unieważnienia pozostałych postanowień niniejszych warunków, które 
zachowują swoją pełną moc i zakres. 
W tym przypadku strony zobowiązują się zastąpić unieważnione postanowienie ważnym 
przepisem odpowiadającym ogólnym warunkom umowy. 
 
 
7. Nagłówki 
 
Nagłówki artykułów niniejszych Warunków umowy mają na celu jedynie ułatwić 
zrozumienie treść umowy i nie mają same w sobie mocy wiążącej.  
 
 
 
7.3 Powiadomienia 
 
Wszelkie powiadomienia przewidziane w Warunkach ogólnych będą uważane za doręczone, 
jeśli są wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:  
 do OVH SAS : 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX 
 do Klienta : na adres pocztowy i/lub wiadomością email, na adres podany OVH SAS.  
 
 
ARTYKUŁ 8: PRAWO WŁAŚCIWE 
                                                                       
Umowa podlega prawu francuskiemu.  
Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych warunków 
ogólnych, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby OVH SAS.  


