Regulamentul Serviciului Certificat SSL
§1 Dispoziții generale.
1. Prezentul Regulament (denumit în continuare: Regulament) reglementează termenii de prestare a
serviciului Certificatului SSL (denumit în continuare: Serviciul Certificatului SSL) de către home.pl Societate
pe Acțiuni cu sediul la Szczecin, str. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, înregistrată în Registrul comercial al
Registrului Național al Instanțelor de către Tribunalul Districtual Szczecin - Centru din Szczecin, a XIII-a
Divizie Comercială a Registrului Național al Instanțelor sub numărul 0000431335, REGON 811158242, CIF
8522103252,(denumită în continuare: home.pl).
2. Regulamentul este disponibil pentru consultare la sediul home.pl și pe site-ul web la adresa:
https://ionos.ro/terms-and-conditions/
§ 2 Definiții.
Termenii utilizați în prezentul Regulament au următorul înțeles:
Regulamentul abonatului eliberat de unitatea de certificare - reglementările privind termenii și condițiile
de obținere și de utilizare a certificatelor SSL, inclusiv termenii licenței pentru utilizarea certificatului SSL,
disponibile pe site-ul Organului de certificare și pe site-ul https://ionos.ro/terms-and-conditions/
a)

Regulament – prezentul Regulament.

b)

Organul de certificare - entitatea, care emite Certificatul SSL și care acordă licența pentru
utilizarea Certificatului SSL.

c)

Certificat SSL - un set de date electronice, care constă dintr-o cheie publică, informații de
identificare a proprietarului cheii publice și informații privind validitatea acesteia, semnate
digital de către Organul de certificare. Se utilizează pentru a cripta datele trimise pe Internet
între Client și server.

d)

Specificația Certificatului SSL - caracteristicile unui Certificat SSL dat, inclusiv numele,
perioada de valabilitate, funcționalitatea, Prețul pentru Serviciul Certificatului SSL, tipul
entităților autorizate să obțină o licență pentru utilizarea Certificatului SSL (consumator /
întreprinzător), disponibile pe site-ul web al Organului de certificare și pe site-ul
https://ionos.ro/ssl/.

e)

Serviciul Certificatului SSL – serviciul prestat pe cale electronică de către home.pl pentru
Client pe baza Contractului de prestarea a Serviciului, încheiat între Client și home.pl, în
cadrul căruia home.pl acționează ca intermediar între Organul de certificare și Client în
procedura de încheiere a contractului având ca obiect acordarea licenței pentru utilizarea
Certificatului SSL prin publicarea pe site-ul home.pl a ofertelor Organelor de certificare,
permiterea comandării Certificatului SSL pe site-ul home.pl, transmiterea comenzii efectuate
pe site-ul home.pl la Organul de certificare, obținerea și furnizarea de informații privind
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procedura de încheiere a contractului privind acordarea unei licențe, care să permită
utilizarea Certificatului SSL.
f)

g)

Prețul pentru Serviciul Certificatului SSL - prețul din Lista de prețuri pentru Serviciul
Certificatului SSL, plătit de către Client firmei home.pl în cazurile specificate în Regulament.
Include, de asemenea, plata datorată pentru emiterea certificatului SSL și acordarea licenței
de utilizare a Certificatului SSL.
Numele domeniului certificat - adresa de Internet (numele domeniului sau al subdomeniului)
aleasă de Client pentru care urmează să fie emis Certificatul SSL indicat în comandă.

h)

E-mail de verificare - e-mailul, la care Organul de certificare îi trimite Clientului mesaje cu
privire la procedura de obținere a licenței pentru utilizarea Certificatelor SSL, sub forma
admin@Numele_domeniului certificat (de ex. admin@domeniulmeu.ro atunci când Numele
domeniului certificat este: "domeniulmeu.ro").

§3 Termenii de utilizare a Serviciului Certificatului SSL
1. home.pl nu este un Organ de certificare, prin urmare nu poate emite Certificate SSL și nici nu acordă
licențe pentru utilizarea Certificatelor SSL. De asemenea, nu este parte la contractul de acordare a
licenței pentru utilizarea Certificatului SSL.
2. home.pl oferă numai Serviciul de Certificat SSL.
3. home.pl nu garantează obținerea unui Certificat SSL. Acordarea unei licențe pentru utilizarea
Certificatului SSL depinde numai de decizia Organului de certificare.
4. home.pl nu oferă asistență tehnică în implementarea contractului privind acordarea licenței pentru
utilizarea Certificatului SSL, inclusiv nu acceptă și nu ia în considerare reclamații în acest sens. Toate
comentariile și reclamații legate de punerea în aplicare a contractului privind acordarea licenței
pentru utilizarea Certificatului SSL trebuie să fie adresate Organului de certificare la adresele
furnizate în mesajul e-mail primit în cursul procedurii de încheiere a Contractului privind licența de
utilizare a Certificatului SSL.
5. Perioada de valabilitate a Certificatului SSL furnizată în specificația Certificatului SSL se calculează
de la data emiterii acestuia în modul specificat la punctul 14 de mai jos.
6. Instalarea Certificatului SSL pe server trebuie să aibă loc în termen de un an de la data emiterii, în
modul specificat la punctul 14 de mai jos. În cazul neinstalării în această perioadă, Organul de
certificare are dreptul să anuleze Certificatul SSL.
7. Certificatul SSL poate fi instalat pe un server, care deține o adresă IP. Regulile exacte și cerințele
pentru instalarea Certificatului SSL sunt determinate de administratorul serverului utilizat sau care
va fi utilizat de Client.
8. Certificatul SSL se eliberează numai pentru un anumit Nume de domeniu, cu excepția cazului în care
Specificația Certificatului SSL prevede altfel.
9. Specificația Certificatului SSL precizează tipul de entități autorizate să obțină o licență pentru
utilizarea Certificatului SSL (consumator / antreprenor). Consumatorul poate obține Certificatul SSL
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numai dacă această posibilitate este prevăzută în Specificația Certificatului SSL în cadrul cerințelor
necesare de îndeplinit în timpul procedurii de obținere a licenței pentru utilizarea Certificatului SSL.
10. După primirea Certificatului SSL în modul descris la punctul 14 de mai jos, Clientul nu poate modifica
Numele de domeniu.
11. Condițiile necesare pentru obținerea Certificatului SSL prin intermediul home.pl sunt următoarele:
(a)
(b)

prezentarea de către Client a comenzii pentru Certificatul SSL plasate pe site-ul home.pl și
furnizarea datelor solicitate în formularul de comandă pentru Certificatul SSL în conformitate
cu veridicitatea datelor solicitate, și

(c)

acceptarea de către Client a Regulamentului abonatului emis de Organul de certificare,
care emite Certificatul SSL ales de Client și care acordă licența pentru utilizarea certificatului
SSL, după citirea conținutului acestuia și
exprimarea consimțământului Clientului privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal,
inclusiv datele conținute în Certificatul SSL, de către home.pl și de Organul de certificare în
domeniul necesar pentru buna desfășurare a Serviciului Certificatului SSL, pentru procedura
de încheiere a contractului de acordare a licenței pentru utilizarea Certificatului SSL, pentru
acordarea licenței de utilizare a Certificatului SSL și pentru executarea contractului privind
acordarea licenței de utilizare a Certificatului SSL și
exprimarea consimțământului Clientului pentru primirea de la home.pl și de la Organele de
certificare a tuturor informațiilor specificate în prezentul Regulament, precum și a altor
informații referitoare la Serviciul Certificatului SSL, pentru efectuarea procedurii de încheiere
a contractului pentru licența de utilizare a certificatului SSL, pentru acordarea licenței de
utilizare a certificatului SSL și pentru executarea contractului privind acordarea licenței de
utilizare a Certificatului SSL, precum și alte pentru alte servicii furnizate de home.pl și Organele
de certificare, inclusiv informații comerciale (publicitate și de marketing) în modul de
transmitere a acestora la adresa de e-mail sau prin SMS la numărul de telefon furnizat de
Client și

(d)

(e)

(f)

oferirea de către Client a unei autorizații firmei home.pl pentru efectuarea activităților
acoperite de Serviciul Certificatului SSL și

(g)

crearea de către Client a unei adrese de e-mail de verificare, la care va fi trimisă
corespondența de la Organul de certificare în termen de 14 zile de la data primirii informației
de la home.pl despre confirmarea achitării Prețului pentru Serviciul Certificatului SSL,

(h)

indicarea Numelui de domeniu certificat, la care este disponibil site-ul web activ și exprimarea
consimțământului pentru verificarea acestui fapt de către Organul de certificare în termen de
14 zile de la data primirii de la home.pl a informației de confirmare a efectuării plății pentru
Serviciul Certificatului SSL, și
livrarea de către Client a fișierului CSR (Certificate Signing Request) emis pentru
Numele de domeniu certificat indicat mai înainte, care este necesar pentru emiterea
Certificatului SSL în termen de 14 zile de la data primirii informației de la home.pl privind
confirmarea efectuării plății pentru Serviciul Certificatului SSL sau indicarea: numelui
firmei, departamentului, care solicită Certificatul SSL, orașului, țării, provinciei, adresei de email (adresa poate fi publicată /salvată în certificatul SSL) în cazul în care Clientul decide să
instaleze

(i)
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(j)

(l)

Certificatul SSL pe un server comun cumpărat la home.pl și pentru care home.pl are
drepturi administrative sau atunci când Clientul decide să genereze un fișier CSR cu Cheia
Privată utilizând instrumentul oferit de home.pl, și
constatarea conformității datelor deținătorului Numelui de domeniu certificat introduse în
baza de date WHOIS cu datele Clientului indicate în fișierul CSR. În acest sens, Clientul este
obligat să efectueze toate activitățile pentru a permite verificarea conformității acestor date,
în special prin modificarea sau declasificarea acestora și (k) respectarea de către Client a altor
condiții solicitate de Organele de certificare indicate în mesajul e-mail trimis la adresa de email de verificare, în special furnizarea de date suplimentare, depunerea de documente
specifice, efectuarea anumitor activități (de ex. o convorbire telefonică de verificare); și
confirmarea de către Client a voinței de a obține o licență pentru utilizarea Certificatului SSL
în modul indicat în e-mailul trimis de Organul de Certificare la adresa de e-mail de verificare
în termen de 14 zile de la data trimiterii acestui mesaj; și

(m)
(n)

acceptarea Regulamentului și
acceptarea Regulamentului rețelei home.pl disponibil pe site-ul web la adresa:
https://ionos.ro/terms-and-conditions/.

12. După îndeplinirea de către Client a tuturor condițiilor descrise la punctul 11 de mai sus, cu excepția
condițiilor specificate la punctul 11 j, k, l de mai sus, home.pl va trimite comanda privind Certificatul
SSL la Organul de certificare.
13. Contractantul, care nu a efectuat activitățile descrise la punctul 11 de mai sus, la datele indicate la
punctul 11 de mai sus, trebuie să țină seama de posibilitatea modificării ofertei de către Organul de
certificare în ceea ce privește tipurile de Certificate SSL oferite.
14. Clientul va primi certificatul SSL într-un mesaj e-mail trimis la adresa de e-mail de verificare, iar
după primirea acestuia, între Client și Organul de certificare, se încheie un contract pentru licența
de utilizare a Certificatului SSL.
15. În cazul refuzului de a acorda o licență de utilizare a Certificatului SSL de către Organul de certificare,
Clientul are dreptul la:
a. selectarea (o dată) a unui alt Nume de domeniu certificat și repetarea procedurii de
obținere a licenței de utilizare a Certificatului SSL sau
b. selectarea (maxim o dată) a unui alt Certificat SSL oferit de home.pl și plasarea comenzii și
repetarea procedurii de obținere a licenței de utilizare a Certificatului SSL.
16. Sub rezerva punctelor 17 și 18 de mai jos, în cazul în care, ca urmare a alegerii drepturilor de la
punctul 15 de mai sus, Clientul nu a obținut o licență pentru utilizarea Certificatului SSL, Clientul are
dreptul să solicite o rambursare a costurilor pentru Serviciul Certificatului SSL în termen de 14 zile
de la data primirii informațiilor despre refuz de către home.pl.
17. În cazul în care contractul descris la punctul 14 de mai sus nu va fi încheiat în urma unor
circumstanțe dependente numai de Client, inclusiv neîndeplinirea condițiilor indicate la punctul
11 de mai sus, Clientul nu are dreptul să solicite rambursarea costurilor pentru Serviciul
Certificatului SSL.
18. În cazul în care contractul descris la punctul 14 de mai sus nu va fi încheiat în urma unor
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circumstanțe dependente numai de Organul de certificare, Clientul are dreptul să solicite o
rambursare a 70% din Prețul pentru Serviciul Certificatului SSL în termen de 14 zile de la data primirii
informațiilor despre refuz de către home.pl. 19. Reînnoirea licenței pentru utilizarea Certificatului SSL
necesită repetarea procedurii prevăzute pentru obținerea licenței de utilizare a Certificatului SSL
descrisă la punctul 11 de mai sus.
§3 Dispoziții finale.
În domeniile, care nu intră sub incidența prezentului Regulament, se aplică Regulamentul rețelei home.pl,
disponibil pe site la adresa: https://ionos.ro/terms-and-conditions/.
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