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Regulamin - świadczenia usług. 

 

 

 

Ogólne postanowienia - założenie konta: 

 

1. Rejestracja serwera wirtualnego odbywa się za pomocą formularza udostępnionego na 

stronie www.cald.pl 

2. Usługobiorca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza podczas 

rejestracji konta.  

3. Dane usługobiorcy będą przechowywane jedynie w celach rejestracyjnych i nie będą 

wykorzystywane w celach marketingowych. 

4. Dane osobowe naszych Klientów nie będą udostępniane osobom trzecim. 

5. Wysyłając formularz zamówienia usługobiorca akceptuje niniejszy regulamin i 

zobowiązuje się do przestrzegania go. 

6. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczania określonych opłat abonamentowych na 

rzecz cald.pl a usługodawca do realizowania usługi zgodnie z zamówieniem. 

7. Usługobiorca zobowiązuje się do nie wykorzystywania zasobów systemowych w 

sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom oraz do nie podejmowania 

prób naruszenia zasobów systemowych, do których usługobiorca nie ma uprawnień i 

dostępu. 

 

Korzystanie z serwera. 

 

1. Usługobiorca zobowiązuje się do użytkowania konta zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz do przestrzeganiem praw autorskich. 

2. cald.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za pliki i treści prezentowane na 

poszczególnych kontach . 

3. Pełną odpowiedzialność cywilna i karną za pliki i treści prezentowane na stronach i 

kontach, a niezgodne z obowiązującym prawem ponosi usługobiorca. 

4. Dłuższe przerwy /ponad 24 h / w dostawie usług przez cald.pl - będą rekompensowane 

proporcjonalnym przedłużeniem czasookresu użytkowania konta na rzecz 

poszczególnych usługobiorców.  

http://www.cald.pl/


5. W przypadku przekroczenia 4% użycia procesora przez konto Usługobiorcy, zostanie 

ono zablokowane do czasu optymalizacji/usunięcia przeciążającego oprogramowania. 

Usługobiorca zobowiązany jest do nieprzekraczania wyznaczonego limitu. 

6. W przypadku zbytniego obciążenia któregoś z podzespołów (dysk twardy, pamięć 

operacyjna) serwera. cald.pl może podjąć decyzję o zablokowaniu konta Usługobiorcy 

do czasu zoptymalizowania/usunięcia przeciążającego oprogramowania przez 

Usługobiorcę. 

7. Konto Usługobiorcy może zostać usunięte bez możliwości uzyskania rekompenstaty 

jeżeli nie przestrzega punktów zawartych w tym rozdziale. 

 

Serwis. 

 

1. cald.pl zapewnia usługobiorcom podstawowy zakres serwisu. 

2. Serwis jest realizowany poprzez pomoc merytoryczno-formalną – nie wykraczającą 

jednak poza zakres prawidłowego funkcjonowania konta. 

3. Zakres serwisu nie obejmuje specjalistycznej obsługi programowej. 

4. Kontakt z serwisem cald.pl jest możliwy jedynie poprzez kontakt elektroniczny drogą 

mailową lub komunikatora GG / dane na stronie głównej / 

 

Postanowienia końcowe. 

 

1. W przypadku rezygnacji z usług opłaconych na rzecz cald.pl przed upływem ważności 

konta, nie będzie zwracana całość, bądź też część wpłaconych pieniędzy. 

2. Umowa może być przedłużona na dalszy okres czasu za co najmniej 3 dniowym 

wyprzedzeniem. 

3. cald.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku łamania zasad 

regulaminu, albo nieprzestrzegania prawa i w takim wypadku nie przysługują 

roszczenia odszkodowawcze jak również nie zostają zwrócone jakiekolwiek 

wniesione wcześniej opłaty / zostanie również zablokowane konto / 

4. cald.pl nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie konta lub systemu 

spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności zaś działaniem 

siły wyższej, awarii systemów i łączy dostawcy oraz ingerencją urzędów i instytucji 

administracji państwowej. 

5. Wszelkie zmiany regulaminu będą systematycznie ogłaszane na stronie internetowej 

cald.pl 


