Regulamin usług Backup Basic i Backup Pro
Przed dokonaniem zamówienia na usługę Backup Basic lub Backup Pro obowiązkowo prosimy
zapoznad się z poniższym regulaminem. Regulamin stanowi integralną częśd umowy zawartej
pomiędzy Abonentem a firmą MZone Group z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Gooderstone, Kings Lynn,
7 Church View PE33 9BZ. Umowa ta jest zgodna z obowiązującym prawem na terenie Wielkiej
Brytanii, gdzie nastąpiła rejestracja firmy MZone Group.

§ 1. Postanowienia ogólne
Zamawiając usługę Backup Basic lub Backup Pro, Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią
regulaminu i w pełni go akceptuje. W przypadku złamania przez Abonenta postanowieo regulaminu
firma MZone Group ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi. Abonent ponosi całkowitą
odpowiedzialnośd za dane jakie umieszcza na serwerach firmy MZone Group.

§ 2. Warunki korzystania z usługi
Konta typu Backup Basic oraz Backup Pro służą tylko i wyłącznie do przechowywania danych, konto
nie może byd wykorzystywane do hostingu stron WWW.

§ 3. Odpowiedzialność
MZone Group dołoży wszelkich starao do wykonywania automatycznej kopii bezpieczeostwa dla
konta, kopia zapasowa jest tworzona raz na 7 dni. Firma MZone Group nie ponosi odpowiedzialności
za utratę danych na kontach, w przypadku zmiany hasła do konta, działania osób trzecich lub
działania złośliwego skryptu, z którego powodu zostały usunięte lub uszkodzone pliki. MZone Group
udostępnia możliwośd każdemu użytkownikowi wykonanie pełnej kopii zapasowej plików poprzez
panel kontrolny administratora, dlatego też MZone Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności
prawnej i karnej w przypadku kiedy automatycznie wykonana kopia zapasowa jest uszkodzona lub
nie zawiera pełnych danych koniecznych do odtworzenia zawartości konta oraz kiedy np. kopia
zapasowa nadpisze poprzednią i system zapisze kopię już z uszkodzonego konta na serwerze. MZone
Group nie ponosi także żadnej odpowiedzialności prawnej w przypadku kiedy klient nie posiada na
swoim komputerze lokalnym innej kopii zapasowej plików i nie ma możliwości ponownego
odtworzenia poprzedniej zawartości dysku. Dlatego umożliwiamy oraz zalecamy wykonywanie takiej
systematycznej i niezależnej kopii plików oraz zapisanie jej na swoim komputerze lokalnym. Firma
MZone Group służy pomocą przy wykonaniu takiej niezależnej kopii zapasowej dla danych na
serwerze na wyraźną taką prośbę.

§ 4. Zakończenie współpracy
MZone Group ma prawo wstrzymad dostarczanie usługi w każdej chwili, w przypadku:
• Jeżeli konto jest wykorzystywane do celów niezgodnych z angielskim prawem, wtedy
MZone Group ma prawo do rozwiązania umowy

• Konto zawiera nielegalne pliki, treści niezgodne z regulaminem, treści zabronione
regulaminem, treści łamiące obowiązujące prawo w Wielkiej Brytanii - takie konto zostanie
natychmiastowo usunięte i skasowane bez możliwości zwrotu wniesionej przez Abonenta
opłaty abonamentowej.

§ 5. Zabronione oprogramowanie i obciążenie serwerów
Ze względów bezpieczeostwa, etycznych oraz z dbałości o jakośd świadczonych usług przez firmę
MZone Group, nie zezwalamy na:
• Instalowanie oprogramowania umożliwiającego nielegalny dostęp do serwerów lub plików
w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu
• Instalowanie oprogramowania służącego do użytkowania serwera niezgodnie z prawem
• Instalowania oprogramowania które umożliwia nielegalnie kopiowanie plików z internetu
• Instalowanie oprogramowania do wysyłania niechcianych email tzw. SPAM. W przypadku
wykrycia takiego oprogramowania na koncie klienta, konto zostaje natychmiastowo
zablokowane i usunięte. Nie zostaną również zwrócone wniesione opłaty za serwer, należne
prowizje partnerskie czy kredyty. Przy nagminnym stosowaniu takich aplikacji bez żadnej
reakcji ze strony klienta, zobowiązujemy się do powiadomienia odpowiednich służb •
Zamieszczanie złośliwych skryptów tzw. trojanów, stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeostwa innych użytkowników, pliki zawierające taki skrypt zostaną usunięte bez
powiadomienia. Firma w tym przypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę
danych klienta
• Wykorzystywanie serwera celem zamieszczania na nim treści: wysoce obraźliwych,
rasistowskich, nazistowskich, szydzących z ludzkich wierzeo, poglądów politycznych,
godzących w dobro społeczne i ogółu, propagujących, szerzących nienawiśd lub nawołujących
do niej, nawołujących do przemocy, agresji, czynów zabronionych prawem
• Zamieszczanie treści łamiących prawa autorskie i własnośd intelektualną

