Regulamin Usługi
GeckoCloud
Obowiązujący od 18 lipca 2022 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.

Usługa GeckoCloud (dalej także jako „Usługa Dysku w chmurze”) jest świadczona przez Geckonet Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 86170 Nowe, NIP: 5592050364, REGON: 382163341, e-mail: info@geckonet.pl, www.geckonet.pl, tel. 525-777-777 (dalej „Dostawca usług”)
i jest dostępna dla wszystkich Abonentów korzystających z Usług dostępu do Internetu świadczonych przez Dostawcę usług.
W ramach Usługi GeckoCloud Abonent może korzystać z dostępu do Dysku w chmurze, oraz zwiększonej prędkości uploadu, które
Dostawca usług zapewnia wykorzystując własną infrastrukturę sieciową, infrastrukturę serwerową oraz oprogramowanie ownCloud.
Abonent ma możliwość zamówienia Usługi Dysku w chmurze jako Usługę dodatkową do Usługi dostępu do Internetu lub poprzez zawarcie
oddzielnej Umowy dotyczącej Usługi GeckoCloud.
Do warunków Usługi Dysku w chmurze, w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Usługi „GeckoCloud”, zastosowanie
mają postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Geckonet. Do świadczenia Usługi GeckoCloud
nie stosuje się w szczególności postanowień § 3 ust. 1-2, § 6, § 7, § 10 oraz § 11 tego Regulaminu.

§ 2. Aktywacja i dezaktywacja Usługi dodatkowej, zmiana Planu taryfowego
1.

2.
3.
4.

Aktywacja Usługi Dysku w chmurze następuje na wniosek Abonenta, a jej dezaktywacja, w razie gdy Usługa Dysku w chmurze stanowi
Usługę dodatkową, dokonuje się wraz z rozwiązaniem umowy na dostęp do Internetu, chyba że Abonent wcześniej zażąda wyłączenia
Usługi Dysku w chmurze lub, w razie gdy jej świadczenie odbywa się na podstawie osobnej Umowy, dezaktywacja dokonuje się zgodnie z
treścią zawartej Umowy.
Za dzień Aktywacji Usługi Dysku w chmurze przyjmuje się dzień udostępnienia Abonentowi danych logowania umożliwiających dostęp do
Usługi GeckoCloud.
Dezaktywacja Usługi Dysku w chmurze następuje wraz z końcem Okresu Rozliczeniowego w razie gdy Usługa Dysku w chmurze stanowi
Usługę dodatkową, lub zgodnie z treścią Umowy, w razie gdy jej świadczenie odbywa się na podstawie osobnej Umowy.
Po Aktywacji Usługi Dysku w chmurze możliwa jest zmiana wielkości przestrzeni dyskowej dla danego konta. Świadczenie Usług w
zmienionej przestrzeni dyskowej następuje od kolejnego Okresu Rozliczeniowego, występującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym
dokonano zmiany warunków Umowy, pod warunkiem dokonania ich zmiany na nie krócej niż 5 dni przed zakończeniem danego Okresu
Rozliczeniowego.

§ 3. Opłaty za usługi
1.

2.
3.

4.

5.

Abonent zobowiązany jest do uiszczania Opłaty Abonamentowej za korzystanie z Usługi Dysku w chmurze, zgodnie z warunkami
wskazanymi w Cenniku usług w sieci Geckonet, bądź wybranym Regulaminie Promocji, w terminach określonych w Regulaminie
świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Geckonet.
Abonent może skorzystać z Usługi Dysku w chmurze na promocyjnych warunkach, o ile zobowiąże się do korzystania z Usługi GeckoCloud
przez okres 12 lub 24 miesięcy.
W ramach wybranego planu taryfowego abonent otrzymuje:
a) 10 GB przestrzeni dyskowej i zwiększenie prędkości uploadu o 0,5 Mbit/s przy wyborze planu taryfowego GeckoCloud 10 GB,
b) 25 GB przestrzeni dyskowej i zwiększenie prędkości uploadu o 1 Mbit/s przy wyborze planu taryfowego GeckoCloud 25 GB,
c) 50 GB przestrzeni dyskowej i zwiększenie prędkości uploadu o 1,5 Mbit/s przy wyborze planu taryfowego GeckoCloud 50 GB,
d) 100 GB przestrzeni dyskowej i zwiększenie prędkości uploadu o 2 Mbit/s przy wyborze planu taryfowego GeckoCloud 100 GB.
Zwiększenie prędkości uploadu następuje u dotychczasowych Abonentów Dostawcy usług, i dotyczy wyłącznie dostępu do Internetu w
technologii radiowej i światłowodowej w sieci Geckonet. Nie jest możliwe zwiększenie prędkości uploadu u osób korzystających z
Internetu mobilnego w sieci Geckonet, lub dostępu do Internetu u innych operatorów.
W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy zawartej na czas określony przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta
przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, Dostawcy usług przysługuje roszczenie w wysokości sumy ulg przyznanych
Abonentowi za świadczoną mu Usługę dodatkową, pomniejszoną o proporcjonalną ich wartość, zgodnie z art. 57 ust. 6 ustawy Prawo
telekomunikacyjne.

§ 4. Prawa i obowiązki Abonenta
1.

Abonent zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi Dysku w chmurze wyłączenie w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz
postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1

2.
3.

Abonent zobowiązuje się nie wykorzystywać Usługi Dysku w chmurze do przechowywania danych i informacji, których treść nie jest
zgodna z prawem oraz narusza prawa autorskie.
Abonent zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na swoim Koncie we własnym zakresie. Dostawca
usług nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Abonenta umieszczone na serwerze Usługi oraz za ich ewentualną utratę. Dostawca
usług nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Abonenta, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich,
nieprawidłowego użytkowania kont, nieotrzymania poczty elektronicznej.

§ 5. Prawa i obowiązki Usługodawcy
1.

2.

Dostawca usług zastrzega sobie prawo do:
a) czasowego odłączania dostępu do Usługi Dysku w chmurze świadczonej na rzecz Abonenta, o ile taką konieczność powodują względy
awarii sprzętu, łącza, oprogramowania itp. W takim przypadku Abonent ma prawo domagać się od Dostawcy usług zwrotu wpłaty za
Usługę GeckoCloud w wysokości proporcjonalnej do czasu, w którym Usługa świadczona na jego rzecz przez Dostawcę usług nie jest
dostępna, o ile Dostawca usług nie zawarł innego porozumienia w tej sprawie z Abonentem i o ile brak dostępu do Usługi Dysku w
chmurze powstaje w wyniku winy Dostawcy usług lub podmiotów świadczących usługi na rzecz Dostawcy usług i przerwa w dostępie
przekracza okres 3% czasu, na jaki została zawarta umowa między Abonentem i Dostawcą usług,
b) usunięcia lub zawieszenia konta, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem lub w jakichkolwiek inny sposób działa na
niekorzyść Dostawcy usług lub innych użytkowników Internetu,
c) usunięcia lub zawieszenia konta, w przypadku gdy działania Abonenta powodują stwierdzone przez obsługę Dostawcy usług trwałe
zakłócenia w pracy i stabilności serwera usługi, zablokowania konta na serwerze w przypadku nieopłacenia abonamentu,
d) odmowy świadczenia usług na rzecz Abonenta, bez podania przyczyny.
Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
a) nieprawidłowego użytkowania kont w Usłudze GeckoCloud,
b) awarii łączy telekomunikacyjnych,
c) dostępu do konta Abonenta przez osoby niepowołane niezależnie od sposobu, w jaki to nastąpiło (np. udostępnienie hasła osobom
trzecim, złamanie hasła, umieszczenie przez Abonenta skryptu na serwerze, który zawiera błędy i luki pozwalające na swobodny
dostęp do konta itp.).

§ 6. Jakość i funkcjonalność Usług
1.

2.
3.

Dostawca usług świadczy Usługę Dysku w chmurze przez cały okres obowiązywania Umowy z zachowaniem wskaźników jakości przez
niego gwarantowanych lub przez odpowiednie przepisy prawa, jeśli zachowanie tych wskaźników będzie przez przepisy wymagane, bądź
w stosownych decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.
Dostawca usług utrzymuje pliki przechowywane przez Abonenta w obrębie Usługi GeckoCloud, tak długo, jak długo będzie świadczona
Usługa. Jeżeli Abonent zrezygnuje z Usługi Dysku w chmurze, Dostawca usług usunie pliki Abonenta ze swoich serwerów.
Usługa GeckoCloud pozwala Abonentowi dzielić się swoimi plikami z innymi, dlatego Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za to czym i
z kim się dzieli.

§ 7. Postanowienia końcowe
1.
2.

Abonent korzystający z Usługi GeckoCloud ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych usług, promocji i ofert okresowych, o ile ich
regulaminy nie będą stanowiły inaczej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2022 r. i obowiązuje do odwołania.
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