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§1. Postanowienia ogólne

1.1. Definicje używane w niniejszym dokumencie są określone w OWU. W zakresie nie 

uregulowanym w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia OWU.

1.2. Certyfikat SSL to unikatowy ciąg znaków, zwalidowany przez Wystawcę i przez 

niego wystawiony, który służy od uwierzytelniania zasobów Klienta na serwerze, na 

którym został umieszczony zarejestrowany dla określonej domeny lub adresu IP.

1.3. Certyfikat AirTrust to unikatowy ciąg znaków, zwalidowany przez Wystawcę i przez 

niego wystawiony, który służy do uwierzytelniania aplikacji AIR Klienta, 

zarejestrowany na nazwę Klienta.

1.4. Wystawca to osoba trzecia, która jest uprawniona do wystawiania certyfikatów SSL i

AirTrust na i weryfikacji danych Klienta.

1.5. Unieważnienie Certyfikatu polega na zaprzestaniu uwierzytelniania zasobów 

Klienta, tj. serwera na którym jest zainstalowany certyfikat SSL lub aplikacji podpisanej 

certyfikatem AirTrust.

§2.  Ochrona danych osobowych

2.1. Janmedia ma prawo przekazać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do 

realizacji zamówienia Wystawcy, którym jest:

 GMO GlobalSign Ltd. Springfield House, Sandling Road, Maidstone, Kent, 

ME14 2LP, UK

2.2. Klient, akceptując Regulamin oświadcza, że zgadza się również na późniejsze 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Wystawcę w celu realizacji zamówienia
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§3. Zamówienie Certyfikatu

3.1. Zamówienie Certyfikatu odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie 

internetowej Janmedia.

3.2. Janmedia zobowiązuje się wystąpić do Wystawcy o wystawienie certyfikatu 

zamówionego przez Klienta, pod warunkiem otrzymania wpłaty tytułem realizacji 

zamówienia.

3.3. Klient będący Konsumentem oświadcza, że żąda wystąpienia przez Janmedia do 

Wystawcy o wystawienie Certyfikatu  przed upływem 14 dni od daty prawidłowo 

złożonego zamówienia i tym samym świadomie rezygnuje z konsumenckiego prawa 

odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.

3.4. Certyfikat jest wystawiany przez Wystawcę po przeprowadzeniu procesu weryfikacji

danych przekazanych przez Klienta w formularzu zamówienia. Janmedia nie gwarantuje

pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji przeprowadzanej przez Wystawcę.

3.5. W trakcje weryfikacji danych przez Wystawcę, może on zażądać od Klienta 

przedstawienia dokumentów potwierdzających dane Klienta.

3.6. W przypadku zakończenia procesu weryfikacji danych przez Wystawcę 

niepowodzeniem, wpłata za zamówiony Certyfikat zostaje zwrócona Klientowi w 

terminie do 14 dni po zakończeniu procesu weryfikacji.

3.7. Po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji przez Wystawcę, zamówiony 

przez Klienta Certyfikat zostanie wysłany na adres e-mail wskazany przez Klienta.

3.8. Okres abonamentowy rozpoczyna się od momentu wystawienia Certyfikaty przez 

Wystawcę.

Regulamin – Certyfikaty SSL i AirTrust, Janmedia Interactive Sp. z o.o.
Strona  2/2


