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SPECYFIKACJA TECHNICZNA USŁUGI „.PL REGISTRY LOCK” 

Opis działania usługi 

„.pl Registry Lock” jest to płatna usługa polegająca na zablokowaniu czynności związanych z domeną .pl w 

głównym Rejestrze domeny .pl (NASK), jak: 

- usunięcie opłaconej domeny, 

- zmiana danych abonenta domeny, 

- zmiana abonenta domeny, 

- możliwość transferu obsługi do innego rejestratora, 

- możliwość zmiany delegacji domeny, 

- możliwość usunięcia i zmiany IP serwera nazw utworzonego w blokowanej domenie – o ile występuje w jej 

delegacji. Blokada obejmuje jedynie te hosty, które są serwerami nazw Nazwy Domeny, będąc jednocześnie jej 

hostami podrzędnymi. 

 

UWAGA! Blokada ustanawiana jest jedynie w systemie Rejestru domeny .pl (NASK) i dotyczy wyłącznie tych 

ww. czynności, które Rejestrator  (premium.pl) może w nim wykonywać. Blokada nie dotyczy czynności, które 

dotyczącą usług Rejestru domeny .pl i które podejmowane są bezpośrednio przez NASK. 

 

Blokada „.pl Registry Lock” nie dotyczy natomiast hostów, które: 

a) nie są serwerami nazw; 

b) nie są hostami podrzędnymi Nazwy Domeny, 

c) są hostami podrzędnymi Nazwy Domeny, ale funkcję serwerów nazw spełniają wyłącznie dla nazw innych niż 

Nazwa Domeny. 

Zgodnie z powyższym „.pl Registry Lock” nie ogranicza także możliwości usuwania i dodawania numerów IP 

przypisanych do serwerów nazw i innych hostów, o których mowa powyżej. 

 

Uwaga! Prawidłowe funkcjonowanie domeny jest związane z prawidłowym funkcjonowaniem serwerow DNS. 

Jeśli domena jest utrzymywana na serwerach DNS utworzonych w innej nazwie domeny, niż jej nazwa własna, 

aktywacja ".pl Registry Lock" nie wpływa na skutki usunięcia takich domen/nazw domeny lub adresów IP, do 

których odwołują się takie hosty, ani na skutki innych modyfikacji z nimi związanych, w tym jej przejścia w stan 

‘Blocked’. Usunięcie tego typu problemów (np. konieczność zmiany delegacji domeny na inne serwery DNS) 

może wymagać uprzedniej dezaktywacji „.pl Registry Lock” oraz, w przypadku chęci aktywowania usługi, 

wymaga ponownego jej zlecenia przez aktualnego Abonenta oraz wniesienia opłaty. 

 

Czynności związane z nazwą domeny, dla której aktywowano „.pl Registry Lock” 

Działania Możliwość wykonania (nazwa domeny z 

aktywowanym „.pl Registry Lock”) 

Zmiana Abonenta NIE 

Zmiana danych Abonenta NIE 

Usunięcie nazwy domeny komendą <domain:delete> NIE 

Transfer do innego Rejestratora NIE 
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Zmiana kodu authinfo NIE 

Dodanie serwerów nazw do delegacji NIE 

Usunięcie serwerów nazw z delegacji NIE – jeśli serwery nazw nazwy domeny 

objętej blokadą utworzone w tej nazwie 

domeny 

TAK – jeśli serwery nazw nazwy domeny 

objętej blokadą utworzone w innej 

nazwie domeny/domenie⃰  

Dodanie IP do serwera nazw w delegacji NIE – jeśli serwery nazw nazwy domeny 

objętej blokadą utworzone w tej nazwie 

domeny 

TAK - jeśli serwery nazw nazwy domeny 

objętej blokadą utworzone w innej 

nazwie domeny/domenie  

Usunięcie IP przypisanego do serwera nazw w delegacji NIE – jeśli serwery nazw nazwy domeny 

objętej blokadą utworzone w tej nazwie 

domeny 

TAK - jeśli serwery nazw nazwy domeny 

objętej blokadą utworzone w innej 

nazwie domeny/domenie 

Założenie opcji TAK 

Usunięcie nazwy domeny z uwagi na brak odnowienia TAK 

Odnowienie TAK 

Obowiązek udostępnienia Abonentowi kodu authinfo TAK 

Zgłoszenie sporu TAK 

⃰ usunięcie jest możliwe jako skutek działań/zaniechań dotyczących domeny/nazwy domeny, w której takie serwery nazw 

zostały utworzone, np. jej usunięcia, przejścia w stan ‘Blocked’, itp. 

Warunki świadczenia usługi „.pl Registry Lock” 

∙ Usługa „.pl Registry Lock” może być aktywowana wyłącznie dla aktywnych (posiadających stan REGISTERED) 

domen obsługiwanych przez Rejestratora premium.pl. 

∙ Usługa może zostać aktywowana / dezaktywowana wyłącznie na wyraźne żądanie Abonenta domeny. 

UWAGA! Wyjątkiem jest konieczność dezaktywacji usługi w przypadku uzupełnienia danych po zgłoszeniu 

Sporu dotyczącego nazwy domeny, niezależnie od tego czy Abonent uprzednio wyraził wolę w tej sprawie. 

Ponowna aktywacja usługi „.pl Registry Lock” wymaga ponownego jej zlecenia przez aktualnego Abonenta oraz 

wniesienia opłaty za aktywację usługi. 
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∙ Aktywacja usługi wymaga wniesienia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie 

https://premium.pl/prices/retail.html oraz złożenia kompletnego wniosku dostępnego na stronie 

https://premium.pl.  

∙ Dezaktywacja usługi jest bezpłatna i wymaga złożenia kompletnego wniosku dostępnego na stronie 

https://premium.pl. 

∙ Usługa „.pl Registry Lock” podlega aktywacji odrębnie dla każdej nazwy domeny oraz skutkuje tylko w 

odniesieniu do nazw domeny, dla których ją aktywowano.  

UWAGA! W przypadku posiadania więcej domen zarejestrowanych na te same dane, usługa nie będzie 

realizowana dla pozostałych domen, dla których nie zgłoszono osobnego wniosku. 

∙ Usługa „.pl Registry Lock” jest jednorazowa, utrzymywana do czasu jej dezaktywacji i nie podlega odnowieniu. 

∙ Usługa „.pl Registry Lock” dotyczy jedynie danych według ich aktualności potwierdzanej przez Abonenta na 

moment inicjowania procedury aktywacji „.pl Registry Lock”. 

UWAGA! W razie zaistnienia jakiejkolwiek przyczyny wymagającej aktualizacji lub innej modyfikacji danych 

zawartych w Rejestrze .pl, co do których skutkuje aktywowany „.pl Registry Lock”, należy zainicjować procedurę 

dezaktywacji usługi. Ponowna aktywacja usługi „.pl Registry Lock” wymaga ponownego jej zlecenia oraz 

wniesienia opłaty za aktywację usługi. 

 

∙ Aktywacja „.pl Registry Lock” w odniesieniu do nazwy domeny nie wpływa na konieczność wnoszenia opłaty 

za odnowienie jej abonamentu oraz możliwość rozwiązania przez NASK umowy dotyczącej jej utrzymywania. 

Rozwiązanie takie skutkuje także dezaktywacją usługi „.pl Registry Lock”. 

 

∙ Aktywacja usługi „.pl Registry Lock” nie wpływa na obowiązek udostępniania Abonentowi authinfo, jednak w 

odniesieniu do nazwy domeny z aktywowanym „.pl Registry Lock” nie będzie możliwy jej transfer do innego 

Rejestratora. Zakończenie rozpoczętego, lecz niezakończonego transferu obsługi do innego Rejestratora, a 

także zainicjowanie nowego transferu, wymaga uprzedniej dezaktywacji „.pl Registry Lock”.  

∙ Zgłoszenie Sporu dotyczącego nazwy domeny nie wpływa na możliwość aktywacji i dezaktywacji usługi „.pl 

Registry Lock”. Dezaktywacja „.pl Registry Lock” jest możliwa niezależnie od tego, czy Spór taki został zgłoszony 

przed aktywacją „.pl Registry Lock”, czy po takiej aktywacji. 

 

∙ Zainicjowanie przez Rejestratora procedury aktywacji .pl Registry Lock nie wstrzymuje możliwości 

dokonywania żadnych operacji, a blokada wynikająca z .pl Registry Lock następuje dopiero z chwilą aktywacji .pl 

Registry Lock.  

 

∙ Zainicjowanie przez Rejestratora procedury dezaktywacji .pl Registry Lock nie przywraca możliwości 

dokonywania żadnych operacji, a blokada wynikająca z .pl Registry Lock ulega zakończeniu dopiero z chwilą 

dezaktywacji .pl Registry Lock.  

 

∙ premium.pl wyłącznie pośredniczy w sposób elektroniczny w procedurze aktywacji usługi „.pl Registry Lock” i 

nie gwarantuje jej aktywacji – decyzja należy do Rejestru (NASK) po rozpatrzeniu wniosku.  

 

∙ Wycofanie złożonego przez premium.pl wniosku dotyczącego aktywacji/dezaktywacji usługi „.pl Registry Lock” 

nie jest dopuszczalne. Odrzucenie zgłoszenia nie uniemożliwia ponownego zainicjowania procedury odrębnym 

wnioskiem. 

 

 

https://premium.pl/prices/retail.html
https://premium.pl/
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Aktywacja usługi „.pl Registry Lock”  

∙ Zamówienie usługi możliwe jest na stronie https://premium.pl i wymaga: 

a) uiszczenie przez Abonenta należnej opłaty wskazanej w podsumowaniu zamówienia lub w innym momencie 

wynikającym z zasad określonych przez premium.pl, 

b) wypełnienie formularza wniosku o aktywację usługi „.pl Registry Lock” i przesłanie go w formie zeskanowanego 

dokumentu w formacie .pdf na adres e-mail: registrylock@premium.pl 

UWAGA! Formularz powinien zawierać prawidłowe (zgodne ze stanem faktycznym) dane Abonenta domeny. 

Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty autoryzujące (potwierdzające status Abonenta domeny): 

- dla osób fizycznych skan dokumentu tożsamości**, 

- dla firm kopia aktualnego dokumentu rejestrowego. 

**kopia dokumentu tożsamości jest użyta wyłącznie w celu autoryzacji wniosku i zostanie usunięta po jego realizacji. 

∙ Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia premium.pl złoży 

w imieniu Abonenta wniosek o aktywację usługi „.pl Registry Lock”. 

∙ Obsługa zgłoszeń, w tym czynności dotyczące autoryzacji, realizowana jest przez NASK w dni robocze (dni inne 

niż soboty i dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00. Zgłoszenia, które wpłyną po godz. 

15:00 traktuje się tak, jakby wpłynęły w kolejnym dniu roboczym.  

∙ Po aktywacji „.pl Registry Lock” zostanie wysłana z Rejestru (NASK) wiadomość potwierdzająca realizację 

usługi na adres email przypisany do Abonenta domeny. 

∙ W wyniku aktywacji usługi „.pl Registry Lock” nakładane są następujące statusy w systemie Registry: 

- serverDeleteProhibited (kontakt, nazwa domeny, jej serwer nazwy będący hostem podrzędnym), 

- serverUpdateProhibited (kontakt, nazwa domeny, jej serwer nazwy będący hostem podrzędnym), 

- serverTransferProhibited (kontakt, nazwa domeny). 

 

Dezaktywacja usługi „.pl Registry Lock”  

∙ Zamówienie dezaktywacji usługi wymaga: 

a) wypełnienia formularza wniosku o dezaktywację usługi „.pl Registry Lock” i przesłanie go w formie 

zeskanowanego dokumentu w formacie .pdf na adres e-mail: registrylock@premium.pl.  

UWAGA! Formularz powinien zawierać prawidłowe (zgodne ze stanem faktycznym) dane Abonenta domeny. 

Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty autoryzujące (potwierdzające status Abonenta domeny): 

- dla osób fizycznych skan dokumentu tożsamości**, 

- dla firm kopia aktualnego dokumentu rejestrowego. 

**kopia dokumentu tożsamości jest użyta wyłącznie w celu autoryzacji wniosku i zostanie usunięta po jego realizacji. 

∙ Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia premium.pl złoży 

w imieniu Abonenta wniosek o dezaktywację usługi „.pl Registry Lock”. 

∙ Obsługa zgłoszeń, w tym czynności dotyczące autoryzacji, realizowana jest przez NASK w dni robocze (dni inne 

niż soboty i dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00. Zgłoszenia, które wpłyną po godz. 

15:00 traktuje się tak, jakby wpłynęły w kolejnym dniu roboczym.  

∙ Po dezaktywacji „.pl Registry Lock” zostanie wysłana z Rejestru (NASK) wiadomość potwierdzająca realizację 

usługi na adres email przypisany do Abonenta domeny. 

∙ W wyniku dezaktywacji .pl Registry Lock usuwane są statusy: 

- serverDeleteProhibited (kontakt, nazwa domeny, jej serwer nazwy będący hostem podrzędnym), 
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- serverUpdateProhibited (kontakt, nazwa domeny, jej serwer nazwy będący hostem podrzędnym), 

- serverTransferProhibited (kontakt, nazwa domeny). 

 

UWAGA! Wyjątkiem jest trwający Spór dotyczący nazwy domeny, wówczas status serverUpdateProhibited 

pozostaje do czasu jego rozstrzygnięcia. 

 

 

 

 

 


