
Regulamin serwisu NajSerwery.pl 
 

§ I. Definicje 
a. Strona – serwis WWW dostępny pod adresem https://najserwery.pl 

b. Przedsiębiorstwo – oznacza działalność gospodarczą działającą pod nazwą 

„Działalność usługowa Wiesław Wójcik” identyfikującą się numerem NIP: 

6761080725 oraz REGON: 385933874 posiadającą swoją siedzibę w Krakowie.  

c. Regulamin – regulamin korzystania ze Strony oraz sprzedaży usług przez 

Przedsiębiorstwo 

d. Umowa świadczenia usług – jest to umowa zawierana na odległość, którą 

zawiera Użytkownik z Przedsiębiorstwem a zasady jej definiuje niniejszy 

Regulamin. 

e. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną zdolną do czynności prawnych, która 

korzysta z zasobów Strony lub zawierająca Umowę świadczenia usług z 

Przedsiębiorstwem. 

f. Usługa – oznacza jedną z oferowanych przez Przedsiębiorstwo usług 

wylistowanych w §II niniejszego regulaminu. 

g. Serwer gry – oznacza serwer zewnętrznej gry, którego adres IP lub domena 

zostały dodane przez jednego z Użytkowników do listy. 

h. Operator płatności – pośrednik w transakcji zakupu przez Internet - firma 

CashBill.pl KRS 0000323297, Numer w UKNF IP10/2013, NIP 629-241-08-01, 

REGON 241048572 

i. Mail kontaktowy – jest to adres E-Mail (poczty elektronicznej) służący do 

kontaktu z przedstawicielem Przedsiębiorstwa.   

Mail kontaktowy to: PWWPMC@gmail.com 

§ II. Lista usług 

a. Usługa zakupu promowania serwera(Konto premium NajSerwery.pl) 

i. Usługa polega na priorytetowym sortowaniu rekordu Serwera gry na 

Stronie z pominięciem liczby oddanych głosów. Serwer gry posiadający 

ww. usługę sortowany jest względem ilości dni do końca promocji w 

kolejności malejącej. (im więcej dni tym wyższa pozycja serwera) 

ii. Ponowy zakup usługi skutkuje dodaniem ilości dni zakupionych do 

ilości dni promowania już wcześniej wykupionych. 

iii. Minimalna liczba zakupionych dni promowania wynosi 5 dni. 

Maksymalna liczba dni promowania serwera możliwa do zakupienia 

wynosi 365 dni. 

iv. Jeżeli dla Serwery gry posiadają taką samą liczbę dni promowania o 

kolejności decyduje liczba polubień Serwera gry przez Użytkowników. 

v. Każdy dzień usługi Konto premium NajSerwery.pl to koszt 1 zł chyba, 

że Przedsiębiorstwo ustali indywidualną stawkę lub rabat dla 

Użytkownika w drodze korespondencji mailowej. 

vi. Jednorazowa maksymalna liczba dni możliwych do zakupu wynosi 90 

chyba, że Przedsiębiorstwo indywidualnie przygotuje ofertę handlową 

po kontakcie z Użytkownikiem nie będącym osobą prywatną. 

https://najserwery.pl/
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§ III. Ogólny regulamin usług 

a. Każda z Usług realizowana jest natychmiast po zaksięgowaniu przez Operatora 

płatności informacji o poprawnym obciążeniu konta Użytkownika. 

b. Produkt do klienta dostarczony jest drogą elektroniczną a okres jego 

użytkowania definiowany jest przez informacje zawartą podczas zakupu. 

czasie użytkowania klient traci możliwość użytkowania produktu, jeżeli nie 

wykupi go ponownie. Informacje o Serwerze nie zostają usunięte po 

zakończeniu  okresu trwania Usługi. 

c. Użytkownik podczas zakupu Usługi w pełni akceptuje postanowienia 

regulaminu oraz wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcia świadczenia 

Usług. 

d. Klient po uczynieniu nieodwracalnych zmian w działaniu serwisu poprzez 

korzystanie z zakupionych produktów traci możliwość skorzystania z prawa 

odstąpienia od umowy. 

e. W przypadku awarii lub innej przyczyny wyższej administracja Strony 

NajSerwery.pl nie odpowiada za brak dostępu do Strony lecz dołoży ona 

wszelkich starań aby jak najszybciej naprawić usterki. 

f. Jeżeli Użytkownik, który zakupił usługę życzy sobie przekazanie dokumentu 

sprzedaży zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zakupu Usługi 

poinformować o tym na Mail kontaktowy (PWWPMC@gmail.com). 

g. Jeżeli Serwer gry naruszy regulamin dotyczący publikowania treści (w MOTD 

serwera lub ikonie) administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania 

świadczenia usługi bez prawa do zwrotu kwoty należnej za pozostałe dni 

promowania.  

Przykładami takich treści są np. treści skrajnie wulgarne, nacechowane 

seksualnie, niezgodne z Polskim Prawem lub posiadających odnośnik do stron 

internetowych wprost konkurencyjnych do Strony. 

§ IV. Administracja danymi osobowymi 
a. Strona nie przetwarza danych osobowych Użytkownika jeżeli nie podejmie on 

następujących akcji: 

i. Zakup jednej z Usług dostępnych na Stronie 

ii. Polubienie jednego z Serwerów gry 

b. Wraz z polubieniem jednego z Serwerów gry strona rozpoczyna przetwarzanie 

adresu IP użytkownika w celu weryfikacji czy nie dochodzi do nadużycia (w ciągu 

24 godzin można oddać jeden głos na wybrany Serwer gry). 

c. Wraz z zakupem jednej z Usług Użytkownik dobrowolnie podaje swój adres E-

Mail, Imię oraz Nazwisko a następnie te dane przetwarzane są w celu 

prawidłowego zakupu Usługi oraz walidacji transakcji przez Operatora płatności. 

d. Firma CashBill.pl może przetwarzać dane wprowadzane podczas dokonywania 

zakupu takie jak imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Szczegółowa 

informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie 

https://www.cashbill.pl/download/dokumenty/zasady-powierzenia-

przetwarzania-danych-osobowych.pdf 

mailto:PWWPMC@gmail.com
https://www.cashbill.pl/download/dokumenty/zasady-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych.pdf
https://www.cashbill.pl/download/dokumenty/zasady-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych.pdf
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§ V. Postanowienia końcowe 

a. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu bez 

uprzedniego informowania o tym Użytkowników, lecz usługi, które zostaną 

zakupione podczas obowiązywania poprzednich regulaminów będą podlegały 

zapisom regulaminów obowiązujących na dzień zakupu usługi. 

b. Na stronie internetowej https://najserwery.pl/page/regulamin/ 

przedstawiony został uproszczony regulamin definiujący sposoby 

moderowania Strony oraz zawierający podstawowe informacje zgodne z 

zapisami powyższego regulaminu. 

https://najserwery.pl/page/regulamin/

