REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA DANYCH

§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

4.

Przedmiotem niniejszego Regulaminu świadczenia
usług udostępniania danych (dalej: Regulamin) jest
określenie ramowych warunków współpracy pomiędzy
stronami Umowy o świadczenie usług udostępniania danych (dalej: Umowa), w tym w szczególności
praw i obowiązków stron Umowy, sposobu zawierania
Umowy, zakresu udzielonej licencji na korzystanie
z przedmiotu Umowy oraz szczególnych warunków
świadczenia usług drogą elektroniczną.
Usługodawcą świadczącym usługi udostępniania danych w trybie niniejszego regulaminu jest Info Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy Plac Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Ms. Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział) Gospodarczy, pod
numerem KRS: 0000416743, NIP: 8952012144, REGON: 021857164, kapitał zakładowy: 30.000 PLN, adres poczty elektronicznej: biuro@e-opisy.pl, telefon/faks: +48 22 538 40 40.
Zawarcie między Usługodawcą a Usługobiorcą Umowy
i jej wykonanie, w tym zawarcie przez Strony Umowy
w trybie, o którym mowa w §3 Regulaminu, odbywa
się wyłącznie na zasadach określonych w Umowie oraz
Regulaminie. Wszelkie odstępstwa od postanowień Regulaminu, uzgodnienia uzupełniające lub dodatkowe
porozumienia wymagają wyraźnego, odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, na zasadach określonych w §12 Regulaminu.
Usługobiorcą mogą być osoby fizyczne, jeżeli zawierają
Umowę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, osoby prawne, a także jednostki
organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym
ustawa przyznaje zdolność prawną, z wyłączeniem
osób fizycznych zawierających Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumentów).

5.

6.

7.

Regulamin stanowi integralną część postanowień
Umowy oraz wszystkich innych dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy. Regulamin
jest dostarczany Usługobiorcy wraz z zawarciem
Umowy, przy czym jest on także dostępny pod adresem Serwisu internetowego Usługodawcy [www.eopisy.pl/regulamin], w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przy użyciu niezbędnych urządzeń umożliwiających dostęp do Serwisu
internetowego Usługodawcy.
Regulamin oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące
załączniki do Umowy, stanowią integralną część
Umowy. Wszelkie postanowienia z nich wynikające należy interpretować przy uwzględnieniu ich wzajemnie
objaśniającego i uzupełniającego się charakteru.
Pojęcia wskazane w treści Regulaminu i Umowy otrzymują następujące znaczenie:
1) Abonament – wynagrodzenie płatne przez Usługobiorcę Usługodawcy w związku z zawarciem
Umowy i świadczeniem usług we wskazanym
przez Usługobiorcę zakresie, jednorazowo lub
w regularnych odstępach czasu (np. co miesiąc);
2) Aktualizacja Danych – dokonywana przez Usługodawcę modyfikacja treści Informacji o Produkcie,
Publikacji lub Cech podstawowych dotyczących
Produktu, poprzez dodanie albo odjęcie lub zmianę
określonych elementów składowych tych treści
albo wytworzenie przez Usługodawcę nowych,
wcześniej niedostępnych treści w Informacji
o produkcie, Publikacji lub Cechach podstawowych
dotyczących Produktu;
3) Baza Danych – znajdujący się w Systemie teleinformatycznym Usługodawcy zespół przyporządkowanych w sposób określony przez Usługodawcę,
Danych stanowiący utwór w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24,
poz. 83 z późn. zm.), do którego prawa autorskie
przysługują Usługodawcy, do którego zastosowanie znajdują również przepisy ustawy o ochronie
baz danych (Dz.U. z 2001 r., nr 128 poz. 1402);
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Dział – poziom klasyfikacji Danych w strukturze
Bazy Danych, wyodrębniony ze względu na największą liczbę wspólnych cech posiadanych przez
Produkty;
Dane – przygotowany przez Usługobiorcę zespół
uporządkowanych cech właściwych Produktów,
stanowiących składniki Bazy Danych w tym,
w szczególności:
a) Informacje o produkcie – przygotowany przez
Usługodawcę, możliwie najszerszy zestaw informacji o Produkcie, w tym opis specyfikacji,
cech, właściwości i parametrów Produktu
(opis słowny krótki, opis słowny długi, opis
multimedialny), zdjęcia, prezentacja multimedialna, film video, zestaw atrybutów, publikacje i inne, dotyczące określonego Produktu zaszeregowanego do danej kategorii
Działu,
b) Publikacje – przygotowane przez Usługodawcę treści informacyjne dotyczące Produktu dotyczące, w szczególności jego społecznych, prawnych i gospodarczych uwarunkowań, w tym miejsca Produktu na rynku, zainteresowania społecznego Produktem, rodzaju technologii zastosowanej w Produkcie
oraz innych cech charakterystycznych, wyróżniających Produkt od innych znajdujących się
na rynku,
c) Cechy podstawowe – podstawowe informacje
o Produkcie, ogólne i o krótkiej treści, przygotowane przez Usługodawcę w oparciu o cechy właściwe Produktu wyróżniające Produkt
na rynku, w tym jego cechy podstawowe,
właściwości i parametry;
Dane dostępowe – określone w Instrukcji udostępniania danych mechanizmy udostępniania danych, umożliwiające Usługobiorcy korzystanie
z Danych udostępnionych przez Usługodawcę
w ramach Pakietu Danych w drodze wybranego
sposobu udostępniania Danych, o którym mowa
w §4 Regulaminu;
Dzień roboczy – dzień przypadający w okresie od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni
ustalonych u Usługodawcy jako dni wolne od
pracy;
Narzędzia – oprogramowanie komputerowe,
umożliwiające w ramach wybranego sposobu udostępniania danych, o którym mowa w §4 Regulaminu, wykorzystywanie przez Usługobiorcę Danych składających się na Pakiet Danych, do celów
tworzenia opisów Produktów w Serwisie internetowym Usługobiorcy;
Pakiet Danych – każdorazowo wyselekcjonowany
i określony przez Usługobiorcę w Umowie lub zamówieniu,
zespół
Danych,
pogrupowanych
w Działy, kategorie, podkategorie, etc., udostępniany przez Usługodawcę Usługobiorcy za pośrednictwem wybranego przez Usługobiorcę sposobu
udostępniania danych, o którym mowa w §4 Regulaminu;

10) Pamięć podręczna – mechanizm wykorzystywany
przez Usługobiorcę w ramach wybranego sposobu
udostępniania Danych służący do przechowania,
części Danych o długim czasie dostępu i niższej
przepustowości;
11) Produkt – towar konsumpcyjny oferowany
w sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
12) Serwis internetowy Usługobiorcy – system aplikacji komputerowych, w szczególności plików, oprogramowania, treści i grafiki, dostępnych na wskazanej w Umowie stronie internetowej Usługobiorcy, zarejestrowanej pod konkretną domeną,
pod adresem, do którego Usługobiorca posiada
prawo wyłączne, będących jego własnością lub do
którego Usługobiorca posiada wyłączne prawa licencyjne, służących do prowadzenia sklepu internetowego lub serwisu polegającego na prezentowaniu i oferowaniu dostępnych w ofercie handlowej Usługobiorcy Produktów w innej formie albo
służących oferowaniu informacji, umożliwiających
porównanie cen Produktów w wybranych sklepach
internetowych bądź na aukcjach internetowych
(tzw. porównywarki cen);
13) Serwis internetowy Usługodawcy – system aplikacji komputerowych, w szczególności plików, oprogramowania, treści i grafiki, dostępnych pod adresem www.e-opisy.pl zarejestrowanym po konkretną domeną, do którego Usługodawca posiada
prawo wyłączne, będących jego własnością lub do
którego Usługodawca posiada wyłączne prawa licencyjne, służących do świadczenia usług zgodnie
z Regulaminem;
14) System teleinformatyczny Usługodawcy – prowadzony przez Usługodawcę zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r.,
N4 171, poz. 1800 z późn. zm.).
§2
Zasady współpracy
1.

2.

W ramach Umowy zawartej przez Usługodawcę i Usługobiorcę w sposób wybrany przez Usługobiorcę Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Pakiet Danych i Narzędzia na warunkach, zasadach i w zakresie określonym w Umowie i Regulaminie oraz udziela licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy do Bazy Danych
i Narzędzi, w zakresie wynikającym z Regulaminu,
z uwzględnieniem treści Instrukcji udostępniania danych, o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu.
Usługobiorca zobowiązany jest korzystać w trakcie
trwania Umowy wyłącznie z wybranego przez siebie
sposobu udostępniania danych, o którym mowa w §4
Regulaminu i Narzędzi na zasadach i warunkach prze-
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3.

4.

5.

widzianych w Umowie i Regulaminie, wyłącznie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, polegającej na:
1) prowadzeniu sprzedaży Produktów, do których odnoszą się Dane składające się na Pakiet Danych,
za pośrednictwem Serwisu internetowego Usługobiorcy w postaci sklepu internetowego lub za pośrednictwem ofert sprzedaży Produktów zamieszczonych przez Usługobiorcę na innych stronach internetowych lub aukcjach internetowych, bądź
2) oferowaniu za pośrednictwem Serwisu internetowego Usługobiorcy informacji umożliwiających porównanie cen Produktów, do których odnoszą się
Dane składające się na Pakiet Danych w wybranych sklepach internetowych bądź na aukcjach internetowych (tzw. porównywarki cen), bądź
3) prowadzeniu sprzedaży Produktów, do których odnoszą się Dane składające się na Pakiet Danych,
w obiektach handlowych, przeznaczonych do detalicznej lub hurtowej sprzedaży towarów,
chyba że Umowa stanowi inaczej.
Bieżącą obsługą Serwisu internetowego Usługobiorcy
oraz wyszukiwaniem Danych składających się na Pakiet Danych zajmuje się wyłącznie Usługobiorca i ponosi wszelkie związane z tym koszty, w tym koszty instalacji i utrzymania Serwisu internetowego Usługobiorcy, instalacji i utrzymania serwera obsługującego
aplikację Serwisu internetowego Usługobiorcy oraz
koszty innych czynności niezbędnych do zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego
Usługobiorcy, w szczególności sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania, koszty ich serwisu i naprawy.
Usługobiorca w czasie trwania Umowy zobowiązany
jest do:
1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań służących
zapewnieniu prawidłowego udostępniania, pobierania i wyświetlania wszelkich Danych składających się na wybrany Pakiet Danych w zakresie
zgodnym z udzieloną przez Usługodawcę licencją,
o której mowa w §7 Regulaminu;
2) natychmiastowego zgłaszania Usługodawcy wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem wybranego przez Usługobiorcę sposobu udostępniania danych, o którym mowa w §4 Regulaminu jak również wszelkich nieprawidłowości
związanych z funkcjonowaniem procedury aktualizacji danych, o której mowa w §6 Regulaminu;
3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań, obejmujących w szczególności udzielenie Usługodawcy
wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień potrzebnych Usługodawcy do podjęcia działań, służących do zapewnienia prawidłowości działania
wybranego przez Usługobiorcę sposobu udostępniania danych, o którym mowa w §4 Regulaminu.
W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy,
Usługobiorca uprawniony jest do przechowywania
w Pamięci podręcznej kopii wszystkich lub części Danych składających się na Pakiet Danych, należy przez
to rozumieć, że Usługobiorca uprawniony jest do przechowywania tylko tych Danych składających się na Pakiet Danych, które dotyczą Produktów z oferty Serwisu

6.

internetowego Usługobiorcy, w celu zwiększenia szybkości i sprawności ich pobierania przez użytkowników
Serwisu internetowego Usługobiorcy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Usługobiorca
zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia kopii
Danych składających się na Pakiet Danych przechowywanych w Pamięci podręcznej przed jakimkolwiek dostępem podmiotów trzecich.
§3
Sposoby zawarcia Umowy

1.

2.

3.

Umowa zostaje zawarta:
1) w trybie indywidualnych rokowań prowadzonych
przez przedstawicieli Usługodawcy z przedstawicielami Usługobiorcy;
2) w trybie złożenia przez Usługobiorcę zamówienia
za pośrednictwem interaktywnego formularza zamieszczonego w Serwisie internetowym Usługodawcy.
Tryb zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1
obejmuje co najmniej: ustalenie wszelkich istotnych
postanowień Umowy, w tym interesującego Usługobiorcę zakresu Danych stanowiący Pakiet Danych, których udostępnianie zapewni Usługodawca oraz wszelkich innych postanowień, o których mowa we wzorcu
Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
W celu zawarcia Umowy w trybie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, należy:
1) wejść na Stronę internetową Usługodawcy i zalogować się na niej. W przypadku nieposiadania
przez Usługobiorcę konta, umożliwiającego zalogowanie, Usługobiorca ma obowiązek założenia
konta – w tym celu Usługobiorca ma obowiązek
wypełnienia dodatkowego formularza, w którym
podaje wszelkie wymagane tym formularzem
dane. Następnie dokonuje akceptacji wprowadzonych danych. Przy następnej wizycie na Stronie internetowej Usługodawcy, Usługobiorca może zalogować się podając swój adres poczty elektronicznej oraz wybrane podczas rejestracji hasło;
2) wypełnić interaktywny formularz zamówienia.
W celu uzupełnienia wskazanego wyżej formularza
należy podjąć kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie internetowej Usługodawcy;
3) podać wszelkie niezbędne dane konieczne do
określenia treści Umowy. Usługobiorca korzystający z Serwisu internetowego Usługodawcy zobowiązany jest do dokładnego określenia wszystkich
istotnych postanowień Umowy, w szczególności
poprzez wybranie interesujących Usługobiorcę Danych składających się na Pakiet Danych oraz
wszelkich innych informacji koniecznych do określenia treści Umowy, poprzez obowiązkowe wypełnienie wymaganych pól interaktywnego formularza;
4) zakończyć proces składania zamówienia i wybrać
sposób płatności. W trakcie składania zamówienia
– do momentu naciśnięcia odpowiedniego przyci-
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4.

5.

6.

7.

sku oznaczającego złożenie zamówienia – Usługobiorca ma możliwość modyfikacji wprowadzonych
danych, także w zakresie wyboru Danych składających się na Pakiet Danych. Aby dokonać modyfikacji należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
internetowej Usługodawcy. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści
Regulaminu oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku oznaczającego złożenie zamówienia;
5) złożenie przez Usługobiorcę zamówienia, o czym
mowa w pkt 4, stanowi oświadczenie woli zawarcia
z Usługodawcą Umowy na warunkach i zasadach
wynikających z postanowień Regulaminu. Bezpośrednio po technicznie bezbłędnym wpływie zamówienia do Usługodawcy, Usługobiorca automatycznie otrzymuje potwierdzenie wpływu zamówienia
na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. E-mail potwierdzający wpływ zamówienia jest
przesyłany automatycznie i nie stanowi oświadczenia woli Usługodawcy o przyjęciu zamówienia;
6) po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia
wpływu zamówienia, Usługobiorca powinien dokonać płatności w sposób opisany w §5 ust. 2 Regulaminu;
7) w przypadku, gdy podane przez Usługobiorcę
dane, o których mowa w pkt 3 nie będą kompletne, Usługodawca podejmie działania zmierzające do uzupełnienia przez Usługobiorcę danych
niezbędnych do skutecznego złożenia zamówienia,
w szczególności podejmie próby skontaktowania
się z Usługobiorcą. Jeżeli kontakt z Usługobiorcą
nie będzie możliwy, w szczególności przez niepodanie przez Usługobiorcę wymaganych danych
kontaktowych, Usługodawca ma prawo anulowania zamówienia.
Momentem zawarcia Umowy w trybie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2 jest moment wysłania przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji potwierdzającej wpływ
kwoty Abonamentu, o której mowa w §5 Regulaminu
wraz z udostępnieniem Usługobiorcy Danych dostępowych.
Złożenie przez Usługobiorcę zamówienia w trybie,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 jest możliwe 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym Usługodawca realizuje zamówienia wyłącznie w Dni robocze.
Treść Umowy zawartej w trybie ust. 1 pkt 2 jest przechowywana przez Usługodawcę w wersji elektronicznej
w Systemie teleinformatycznym Usługodawcy, prowadzonym w celu obsługi Serwisu internetowego Usługodawcy. Każdy Usługobiorca ma możliwość bezpośredniego dostępu do swojego konta („Moje konto”) chronionego hasłem. Po uprzednim zalogowaniu Usługobiorca może zarządzać danymi i ma wgląd we wcześniejsze zamówienia.
Do skutecznego złożenia przez Usługobiorcę zamówienia w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, konieczne
jest spełnienie przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:
1) połączenie z siecią Internet;
2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
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3) konto poczty elektronicznej.
Wszelkie wskazane w Serwisie internetowym Usługodawcy informacje, w tym specyfikacja i charakter udostępnianych przez Usługodawcę Danych, podane kwoty
Abonamentu czy wskazane sposoby udostępniania danych nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do
składania ofert, stosownie do treści przepisu art. 71
kodeksu cywilnego. Usługodawca informuje, że zawartość Serwisu internetowego Usługodawcy, w tym
wszelkie zawarte w nim informacje, grafiki i inne elementy chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zabronione jest ich powielanie, modyfikowanie, przekazywanie ani publikowanie, w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Usługodawcy, określającej sposób
i zakres ich wykorzystania.
§4
Sposoby udostępniania Danych

1.

2.

3.

4.

Niezależnie od wybranego przez Usługobiorcę sposobu
zawarcia Umowy, o którym mowa w §3 Regulaminu,
Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość wyboru sposobu udostępniania przez Usługodawcę Danych składających się na Pakiet Danych. Sposoby udostępniania Danych zostały szczegółowo opisane w Instrukcji udostępniania danych, dostępnej w „Panelu
Klienta” po zalogowaniu się na Stronie internetowej
Usługodawcy.
Usługobiorca wybierając konkretny sposób udostępniania Danych, jest zobowiązany sprawdzić, czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy, oprogramowanie i wszelkie inne niezbędne wymogi pozwalające na
dostęp do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy,
są wystarczające do prawidłowej współpracy z Systemem teleinformatycznym Usługodawcy.
Do niezbędnych wymagań technicznych koniecznych
do prawidłowej współpracy z System teleinformatycznym Usługodawcy zalicza się:
1) połączenie z siecią Internet;
W przypadkach wskazanych w Instrukcji udostępniania
Danych, o której mowa w ust. 1, Usługobiorca umożliwi Usługodawcy podjęcie wszelkich niezbędnych
czynności zmierzających do ustalenia możliwości zintegrowania Serwisu internetowego Usługobiorcy z wybranym przez Usługobiorcę sposobem udostępniania
danych, o którym mowa w ust. 1, w tym z Bazą Danych, Narzędziami i innymi niezbędnymi do obsługi
wybranego sposobu udostępniania Danych mechanizmami i programami, przy czym, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w możliwości integracji,
o której mowa wyżej, Usługodawca uprawniony jest do
ograniczenia dostępu Usługobiorcy do Bazy Danych
w ramach Pakietu Danych, na zasadach i w trybie
określonym w Instrukcji udostępniania Danych. Wszelkie koszty przeprowadzonych przez Usługodawcę działań zmierzających do zintegrowania Serwisu internetowego Usługobiorcy ponosi Usługobiorca. W przypadku
ograniczenia dostępu Usługobiorcy do Bazy Danych
w ramach Pakietu Danych z ww. przyczyn, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do żądania obniżenia
kwoty Abonamentu, o której mowa w §5 Regulaminu.

4

5.

Zasady i tryb wykonywania przez Usługodawcę czynności, o których mowa w ust. 4, w tym wszelkich czynności dotyczących umożliwienia korzystania przez
Usługobiorcę z jednego ze sposobów udostępniania danych, o którym mowa w ust. 1, w szczególności szkolenia pracowników Usługobiorcy w zakresie korzystania z wybranego przez Usługobiorcę sposobu udostępniania danych, obsługi zgłoszeń i pytań technicznych,
określa Instrukcja udostępniania Danych, o której
mowa w ust. 1.
§5
Warunki i metody płatności za Abonament

1.

W przypadku zawarcia Umowy w trybie, o którym
mowa w §3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy comiesięcznej kwoty Abonamentu w wysokości określonej w Umowie, na następujących warunkach:
1) kwota Abonamentu płatna będzie z góry na podstawie każdorazowej faktury VAT wystawionej na
15 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca kalendarzowego trwania Umowy, w ciągu 7 dni od
dnia jej wystawienia, na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w treści faktury VAT, chyba że
co innego wynika z treści Umowy;
2) niezależnie od warunków płatności wskazanych
w pkt 1, po zawarciu Umowy, w momencie udostępnienia Usługobiorcy Danych dostępowych,
Usługodawca wystawi na rzecz Usługobiorcy fakturę VAT za pierwszy okres trwania Umowy, tj. za
okres od dnia udostępnienia Usługobiorcy Danych
dostępowych do końca tego miesiąca kalendarzowego, w którym Umowa została zawarta. Kwota
wynikająca z wyżej wskazanej faktury VAT stanowi kwotę Abonamentu proporcjonalnie obniżoną
o wartość odpowiadającą stosunkowi do liczby dni
danego miesiąca kalendarzowego, podczas których Usługobiorcy nie udostępniono Danych dostępowych, płatną w ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia na rachunek bankowy wskazany w treści
tej faktury;
3) za chwilę zapłaty poczytuje się moment wpływu
całej kwoty Abonamentu, na rachunek bankowy
Usługodawcy, chyba że co innego wynika z treści
Umowy;
4) w przypadku braku zapłaty całości lub części
kwoty Abonamentu, o której mowa w ust. 1, Usługodawcy przysługuje prawo zablokowania Usługobiorcy dostępu do Bazy Danych w ramach Pakietu
Danych do czasu uiszczenia przez Usługobiorcę
całości kwoty Abonamentu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności kwoty Abonamentu, bez konieczności dodatkowego wzywania
Usługobiorcy do zapłaty zaległego Abonamentu.
Po zapłacie wyżej wskazanej kwoty, nastąpi odblokowanie dostępu do Bazy Danych w zakresie wybranego przez Usługobiorcę Pakietu Danych;
5) kwota Abonamentu, o której mowa w ust. 1 będzie powiększana o należny podatek VAT w wyso-

2.

kości wynikającej z obowiązującej w dniu wystawienia każdorazowej faktury VAT, stawki podatku
od towarów i usług.
W przypadku zawarcia Umowy w trybie, o którym
mowa w §3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty
Abonamentu na następujących zasadach:
1) wysokość kwoty Abonamentu, obliczana jest każdorazowo na dzień złożenia zamówienia przez
Usługobiorcę na podstawie zmiennych określonych
w zamówieniu Usługobiorcy, w szczególności rodzaju Danych wybranych przez Usługobiorcę w ramach kompletowanego Pakietu Danych oraz
czasu, na który Umowa zostanie zawarta, przy zastosowaniu odpowiednich stawek wynikających
z przyjętego przez Usługodawcę cennika, obowiązującego w dniu złożenia zamówienia, udostępnionego w Serwisie internetowym Usługodawcy
w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalanie;
2) kwota Abonamentu, o której mowa w pkt 1, płatna
będzie z góry, w ciągu 7 dni od dnia wystawienia
faktury VAT, w wysokości obliczonej zgodnie z zasadami wynikającymi z pkt 1, na rachunek bankowy Usługodawcy, przy wykorzystaniu jednego
z udostępnionych przez Usługodawcę sposobów
zapłaty kwoty Abonamentu, przy czym pierwszy
Abonament będzie naliczony od dnia zawarcia
Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu
za okres ustalony w Umowie, liczony w dniach, tygodniach lub miesiącach (Okres abonamentowy)
i płatny bezpośrednio po złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia, a kolejne Abonamenty – za
następujące po sobie Okresy abonamentowe.
Usługodawca wystawia tytułem kolejnych Abonamentów, każdorazowo fakturę VAT, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego Okresu
abonamentowego;
3) Usługodawca zapewnia następujące sposoby zapłaty kwoty Abonamentu:
a) płatność przelewem tradycyjnym – informacje
konieczne do dokonania przelewu Usługobiorca otrzyma po złożeniu zamówienia, w emailu z potwierdzeniem przez Usługodawcę
wpływu zamówienia, o którym mowa w § 3
ust. 3 pkt 5 Regulaminu. Płatność za zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od
chwili złożenia zamówienia. W przypadku
braku zapłaty przez Usługobiorcę w tym terminie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do
anulowania zamówienia;
b) płatność kartą kredytową – Usługobiorca zobowiązany jest przy składaniu zamówienia
podać następujące dane karty kredytowej:
numer karty kredytowej, datę ważności, kod
autoryzacyjny, imię i nazwisko. Dane te nie są
zapisywane przez Serwis internetowy Usługodawcy,
c) PayPal/Paypal Express – Usługobiorca zobowiązany jest zalogować się na stronie PayPal
bądź w przypadku braku konta zarejestrować
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4)

5)

6)

7)

8)

się na tej stronie, podać dane dostępowe i potwierdzić polecenie zapłaty.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych niż określone w pkt 3 sposobów zapłaty kwoty Abonamentu. W takim przypadku, informacja o warunkach i zasadach dokonywania
zapłaty kwoty Abonamentu w ramach innego niż
określony w pkt 3 sposobu zapłaty kwoty Abonamentu zostanie wyraźnie opisana na Stronie internetowej Usługodawcy, podczas składania zamówienia;
kwota Abonamentu, o której mowa w ust. 2 będzie powiększana o należny podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązującej w dniu wystawienia każdorazowej faktury VAT, stawki podatku
od towarów i usług;
za chwilę zapłaty poczytuje się moment wpływu
całej kwoty Abonamentu, na rachunek bankowy
Usługodawcy, chyba że co innego wynika z treści
Umowy;
Usługodawca przystąpi do świadczenia usług niezwłocznie po otrzymaniu całej kwoty Abonamentu,
uiszczonej przez Usługobiorcę na zasadach określonych w pkt 1 – 6 i wysłania przez Usługodawcę
Usługobiorcy informacji, o których mowa w §3
ust. 4 Regulaminu;
w przypadku braku zapłaty całości lub części
kwoty Abonamentu, o której mowa w ust. 1, Usługodawcy przysługuje prawo zablokowania Usługobiorcy dostępu do Bazy Danych w ramach Pakietu
Danych do czasu uiszczenia przez Usługobiorcę
całości kwoty Abonamentu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności kwoty Abonamentu, bez konieczności dodatkowego wzywania
Usługobiorcy do zapłaty zaległego Abonamentu.
Po zapłacie wyżej wskazanej kwoty, nastąpi odblokowanie dostępu do Bazy Danych w zakresie wybranego przez Usługobiorcę Pakietu Danych.
§6
Aktualizacja Danych

1.

2.

Usługodawca, w trakcie trwania Umowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby Dane wchodzące
w skład wybranego Pakietu Danych odpowiadały najbardziej aktualnym informacjom dostępnym na rynku,
a dotyczącym danego Produktu.
W przypadku zaistnienia potrzeby Aktualizacji Danych,
składających się na Pakiet Danych, dokonywana jest
ona przez Usługodawcę w uzasadnionych przypadkach, na podstawie:
1) zgłoszenia przez Usługobiorcę konieczności dokonania Aktualizacji Danych wyłącznie w zakresie
Informacji o produkcie, Publikacji lub Cech podstawowych;
2) mechanizmu weryfikacyjnego, dostępnego w ramach określonego przez Usługodawcę sposobu
udostępniania Danych, o którym mowa w §4 Regulaminu, którego działanie, w tym sposób, zakres i częstotliwość Aktualizacji Danych opisuje
Instrukcja udostępniania danych, o której mowa
w §4 ust. 1 Regulaminu.

3.

4.

5.

6.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Usługodawca przystąpi do Aktualizacji Danych niezwłocznie,
nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Usługobiorcy poprzez jego weryfikację z danych dostępnych w źródłach – o ile zgłoszenie będzie uzasadnione, tzn. nie będzie błędne, niepoprawne lub w inny sposób niezasadne. Usługodawca
weryfikuje uzasadnione zgłoszenie z danymi źródłowymi.
W przypadku, gdy Usługodawca nie posiada materiałów koniecznych dla Aktualizacji Danych, w szczególności w zakresie Informacji produktowych, Publikacji
lub Cech podstawowych, a informacje te są w posiadaniu Usługobiorcy, Usługodawca ma prawo zwrócić się
do Usługobiorcy o udostępnienie tych materiałów.
Materiały, o których mowa w ust. 4 zostaną przez
Usługodawcę wykorzystane do Aktualizacji Danych jedynie wówczas, gdy zostaną one przekazane przez
Usługobiorcę w stanie wolnym od obciążeń i praw osób
trzecich oraz pod warunkiem, dysponowania przez
Usługobiorcę prawem do rozporządzenia nimi bez
ograniczeń.
Za wyjątkiem przypadków określonych w Umowie, Aktualizacja Danych nie wymaga uiszczenia przez Usługobiorcę dodatkowej opłaty.
§7
Udzielenie licencji

1.

2.

3.

Usługodawcy przysługują wyłączne autorskie prawa
majątkowe do Bazy Danych, mechanizmów i oprogramowania, służących do wykorzystywanego przez Usługobiorcę sposobu udostępniania Danych, o którym
mowa w §4 Regulaminu, w tym do Narzędzi i wszelkich
dokumentów udostępnianych i przekazywanych Usługobiorcy w związku z realizacją Umowy.
Zawarcie Umowy nie powoduje przeniesienia na Usługobiorcę autorskich praw majątkowych, o których
mowa w ust. 1, ani nie zobowiązuje Usługodawcy do
przeniesienia tych praw w przyszłości.
Usługobiorca, w związku z zawarciem Umowy i w ramach kwoty Abonamentu, o której mowa w §5 Regulaminu udziela Usługodawcy, wyłącznie dla potrzeb
działalności Serwisu internetowego Usługobiorcy, na
zasadach i warunkach przewidzianych w Regulaminie,
niewyłącznej, nieprzenaszalnej i odpłatnej licencji na
korzystanie z autorskich praw majątkowych, o których
mowa w ust. 1, na polach eksploatacji obejmujących:
1) prawo do wyświetlania, przeglądania i stosowania
Danych składających się na Pakiet Danych, wyłącznie w zakresie danego sposobu udostępniania
Danych, o którym mowa w §4 Regulaminu,
w szczególności obejmujące prawo wyświetlania
tych Danych w Serwisie internetowym Usługobiorcy lub za pośrednictwem ofert sprzedaży Produktów zamieszczonych przez Usługobiorcę na innych stronach internetowych lub aukcjach internetowych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania
urządzenia, którym się posługuje;
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2)

4.

5.

prawo do tworzenia mechanizmów filtrowania, tj.
wyszukiwania według cech określonych przez
Usługodawcę w Instrukcji udostępniania Danych,
o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu;
3) prawo do jednoczesnego zestawienia Informacji
produktowych w ramach tej samej kategorii,
w celu umożliwienia ich porównania przez użytkownika Serwisu internetowego Usługodawcy;
4) prawo do korzystania na zasadach określonych Instrukcją udostępniania Danych, o której mowa
w §4 ust. 1 Regulaminu z aktualizowanych wersji
Bazy Danych i aktualizowanych sposobów udostępniania Danych, o których mowa w §4 Regulaminu, a także z Aktualizacji Danych, o której
mowa w §6 Regulaminu, o ile takie powstaną
w trakcie obowiązywania Umowy i aktualizacje te
dotyczyć będą wykorzystywanego przez Usługobiorcę sposobu udostępniania Danych i Danych
składających się na Pakiet Danych;
5) prawo do korzystania i użytkowania wybranego
przez Usługobiorcę sposobu udostępniania Danych, o którym mowa w §4 Regulaminu w zakresie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
6) prawo do wyświetlania Informacji produktowych
w ilości nie większej niż określona w Umowie;
7) prawo do wyświetlania Publikacji i Cech podstawowych w ilości nie większej niż wskazana w Umowie;
8) prawo do korzystania z Narzędzi w sposób i na zasadach określonych w Instrukcji udostępniania
Danych, o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu.
Licencja, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje,
w szczególności:
1) prawa do tworzenia innych baz danych, zestawień
i opracowań lub porównań będących pochodną
Bazy Danych, bez względu na cel jej wykorzystania;
2) prawa do dalszego udostępniania (sub-licencji)
Bazy Danych, wszelkich mechanizmów i programów, w tym Narzędzi, składających się na konkretny sposób udostępniania danych, o którym
mowa w §4 Regulaminu, chyba że Umowa stanowi
inaczej;
3) prawa do dokonywania w Bazie Danych jakichkolwiek zmian i modyfikacji, w szczególności w zakresie układu, kolejności Danych znajdujących się
w Bazie Danych, które powodują lub mogłyby powodować zniekształcenie ich treści lub znaczenia;
4) prawa do tworzenia kopii całości bądź części Bazy
Danych, także w formie Pamięci podręcznej,
chyba że Umowa stanowi inaczej;
5) prawa do prezentowania Danych wchodzących
w skład wybranego przez Usługobiorcę Pakietu
Danych w sposób umożliwiający Usługobiorcy lub
podmiotom trzecim wykorzystanie Bazy Danych
w sposób sprzeczny z warunkami wynikającymi
z Regulaminu oraz Instrukcji udostępniania danych, o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu.
Nieprzenaszalność licencji, o której mowa w ust. 3
oznacza, że Usługobiorca nie może, bez zgody Usługo-

6.
7.

dawcy, przenieść przysługujących mu praw wynikających z licencji udzielonej na podstawie ust. 3 na podmiot trzeci, ani zezwolić temu podmiotowi, w sposób
wyraźny lub dorozumiany na korzystanie z jakiejkolwiek części Bazy Danych, mechanizmów lub programów, w tym Narzędzi, składających się na konkretny
sposób udostępniania Danych, o którym mowa w §4
Regulaminu.
Opłata za udzielenie licencji, o której mowa w ust. 3
uwzględniona jest w kwocie Abonamentu.
Usługodawca udziela licencji, na zasadach określonych
w ust. 2 – 6 na czas obowiązywania Umowy, na terytorium całego świata. Rozwiązanie lub wygaśnięcie
Umowy skutkuje wygaśnięciem praw Usługobiorcy wynikających z udzielonej licencji.
§8
Czas trwania i rozwiązanie Umowy

1.
2.

3.

4.

5.

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
Umowa może zostać zawarta na czas oznaczony, nie
dłuższy niż 5 lat. W przypadku zawarcia Umowy na
czas oznaczony wraz upływem okresu, na który
Umowa została zawarta, ulega ona przedłużeniu na kolejny okres, odpowiadający długości poprzedniemu
okresowi obowiązywania Umowy, chyba że Usługobiorca złoży oświadczenie o braku woli przedłużenia
umowy na co najmniej miesiąc przed upływem okresu,
na który Umowa została zawarta.
W przypadku zawarcia Umowy na czas nieoznaczony,
każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie
może zostać złożone również za pośrednictwem poczty
elektronicznej, wskazanej w §1 ust. 2 Regulaminu,
z tym zastrzeżeniem, że jego skuteczność Strony określają na dzień, w którym Usługodawca potwierdził
Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej,
otrzymanie wypowiedzenia.
Usługodawca ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) naruszenia przez Usługobiorcę postanowień
Umowy lub Regulaminu, w tym w szczególności
naruszenia określonych w §7 Regulaminu zasad
korzystania z autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy oraz postanowień §9
Regulaminu;
2) opóźnienia w zapłacie kwoty Abonamentu za co
najmniej miesiąc, po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy w drodze wiadomości e-mail wysłanej na
podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, do zapłaty kwoty Abonamentu z wyznaczeniem dodatkowego siedmiodniowego terminu
zapłaty;
3) w przypadkach wskazanych w §9 ust. 4 Regulaminu.
W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy,
Usługobiorca zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Bazy Danych, niezwłocznego rozliczenia się
z Usługodawcą oraz usunięcia wszelkich danych, o których mowa w §2 ust. 5 i 6 Regulaminu z Pamięci podręcznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
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6.

7.

Czynności, o których mowa w ust. 5 powinny być dokonane przez Usługobiorcę niezwłocznie, nie później
niż w terminie siedmiu dni od dnia rozwiązania Umowy.
W momencie rozwiązania Umowy, wszelkie przydzielone Usługobiorcy, zgodnie z Instrukcją udostępniania
Danych, o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu, Dane
dostępowe zostają natychmiast unieważnione, a Usługobiorca zobowiązuje się nie korzystać od chwili rozwiązania Umowy z wszelkich dokumentów, materiałów
i mechanizmów udostępniania danych, w tym Narzędzi
przekazanych bądź udostępnionych Usługobiorcy przez
Usługodawcę drogą elektroniczną w trakcie trwania
Umowy.

5.

§9
Postanowienia szczegółowe
1.

2.

3.

4.

Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania
Serwisu internetowego Usługodawcy, a także stara się
w jak największym stopniu ograniczyć negatywne
skutki zaistniałych problemów technicznych.
Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z zasobów Serwisu internetowego Usługodawcy w sposób
zgodny z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu,
w sposób
niezakłócający
jego
funkcjonowania,
w szczególności poprzez zachowanie wymagań koniecznych do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego Usługodawcy określonych w §3 ust. 7,
powstrzymywania się od wszelkich działań powodujących, iż obsługa Serwisu internetowego Usługodawcy
przez Usługodawcę oraz korzystanie z niego przez innych użytkowników staje się utrudniona lub uciążliwa,
w szczególności poprzez powstrzymywanie się od rozsyłania lub umieszczania w Serwisie internetowym
Usługodawcy niezamówionej informacji handlowej
(spamu).
Umieszczanie przez Usługobiorcę na stronach Serwisu
internetowego Usługodawcy jakichkolwiek informacji
o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje (np. treści wulgarnych, pornograficznych, propagujących przemoc, zniesławiających lub
naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich) jest zakazane.
Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do
korzystania z Serwisu internetowego Usługodawcy lub
ograniczyć dostęp Usługodawcy do całości lub części
zasobów Serwisu internetowego Usługodawcy ze skutkiem natychmiastowym, o czym Usługodawca zostanie
poinformowany wraz z uzasadnieniem na podany przez
Usługodawcę adres poczty elektronicznej, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w tym postanowienia ust. 2 i 3, w szczególności:
1) w razie podania przez Usługobiorcę w procesie
składania zamówienia i w procesie rejestracji, danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
2) w razie dopuszczenia się przez Usługobiorcę, za
pośrednictwem Serwisu internetowego Usługodawcy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

w tym dóbr osobisty innych użytkowników Serwisu
internetowego Usługodawcy,
3) w razie dopuszczenia się przez Usługobiorcę innych zachowań uznanych przez Usługodawcę za
zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania
z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
Administratorem baz danych osobowych osób fizycznych działających w imieniu Usługobiorców w związku
z zawarciem Umowy jest Usługodawca. Informacje
i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych,
w tym zasady postępowania z uzyskanymi przez Usługodawcę danymi osób fizycznych, zawarte są w obowiązującej „Polityce prywatności” zamieszczonej
w Serwisie internetowym Usługodawcy.
§ 10
Odpowiedzialność Stron Umowy

1.

2.

3.

Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za
wady fizyczne i prawne Bazy Danych oraz Danych składających się na Pakiet Danych, w tym wszelkich Narzędzi, mechanizmów i programów wykorzystywanych
w związku z zastosowaniem konkretnego sposobu
udostępniania Danych, o którym mowa w §4 Regulaminu oraz za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku braku winy umyślnej Usługodawcy, jest wyłączona.
Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o jakichkolwiek roszczeniach
zgłaszanych Usługobiorcy przez podmioty trzecie, z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych o których mowa w §7 ust. 1 Regulaminu, bądź uzasadniających groźbę zgłoszenia takich roszczeń wobec Usługodawcy. W takim przypadku, Strony niezwłocznie
uzgodnią niezbędne działania lub sposób postępowania, przy poszanowaniu interesów każdej ze Stron.
Usługobiorca odpowiedzialny jest za wszelkie działania
i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył
wykonywanie jakichkolwiek czynności związanych bezpośrednio lub pośrednio z realizacją Umowy.
§ 11
Reklamacja

1.

2.

3.

4.

Usługobiorca może składać reklamacje wyłącznie
w przypadku, o którym mowa w §10 ust. 1 Regulaminu w terminie 7 dni od daty stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
Reklamacja może zostać wniesiona przy wykorzystaniu
wskazanych w §1 ust. 2 Regulaminu danych Usługodawcy w drodze listu poleconego lub poczty elektronicznej.
Reklamacja powinna zawierać dane Usługodawcy oraz
szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji.
Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego
w terminie 30 dni roboczych od dnia jej wpływu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca zostanie
poinformowany w taki sposób, w jaki zostało złożone
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5.

6.

zgłoszenie reklamacyjne, tj. na podany w zgłoszeniu
adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji
w terminie, o którym mowa w ust. 4, Usługodawca zawiadomi o tym fakcie Usługobiorcę wraz ze wskazaniem przyczyny oraz podaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia
zgłoszenia bez rozpoznania, bez konieczności dodatkowego informowania o tym Usługobiorcy, w przypadku,
gdy podstawą zgłoszenia reklamacyjnego będzie okoliczność inna, aniżeli przewidziana w ust. 1.
§ 12
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.08.2015r. i jest

5. W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem
zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy
o ochronie baz danych.

6. Wszelkie oświadczenia woli lub wiedzy zgłaszane przez
Usługobiorcę w związku z wykonywaniem postanowień
Umowy i Regulaminu, w tym wszelką korespondencję
kierować należy na dane Usługodawcy wskazane w §1
ust. 2 Regulaminu.

7. Ewentualne spory mogące wyniknąć na gruncie Umowy
lub Regulaminu, a także w związku z ich wykonywaniem, Strony zgodnie poddają sądowi powszechnemu
właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

8. Do Regulaminu dołączono Wzór Umowy

nieodpłatnie udostępniany Usługobiorcy przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – przesyłany
w formie dokumentu PDF umożliwiającego zapis
i druk, na wskazany adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

2. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian
w Regulaminie. O dokonanej zmianie Regulaminu,
Usługodawca informuje Usługobiorcę poprzez przesłanie Usługobiorcy treści tekstu jednolitego Regulaminu
uwzględniającego dokonane zmiany – zarówno w przypadku zawarcia Umowy w trybie, o którym mowa w §3
ust. 1 pkt 1, jak i w §3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu –
w drodze wiadomości e-mail wysłanej na podany przez
Usługodawcę adres poczty elektronicznej, na 7 dni
przed planowanym wejście w życie zmiany Regulaminu
– na co Usługobiorca wyraża zgodę oraz o możliwości
wypowiedzenia Umowy niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu. W przypadku niewykonania przez Usługobiorcę prawa do wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania treści Regulaminu, uznaje się, że Usługobiorca zaakceptował wprowadzone zmiany Regulaminu, które
wchodzą w życie po upływie ww. terminu.

3. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie zmiany Instrukcji
udostępniania danych, dostępnej w „Panelu Klienta” po
zalogowaniu się na Stronie internetowej Usługodawcy
oraz jakichkolwiek innych instrukcji, opracowań i dokumentów znajdujących się w „Panelu Klienta”,
z uwagi na ich techniczny charakter, nie stanowią
zmiany Umowy oraz niniejszego Regulaminu i mogą
być wprowadzane przez Usługodawcę bez uprzedniego
powiadomienia Usługobiorcy. Aktualna wersja Instrukcji udostępniania danych oraz wszelkich innych instrukcji, opracowań i dokumentów znajduje się w „Panelu Klienta”, po zalogowaniu się na Stronie internetowej Usługodawcy. Zmiany, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym obowiązują Usługobiorcę od dnia ich
dokonania.

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG UDOSTĘPNIANIA DANYCH
(dalej: Umowa)
zawarta dnia [______] roku pomiędzy:
INFO TECHNOLOGIES SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie
przy Pl. Wolności 13/2,
35-073 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd
Rejonowy
dla
Ms.
Stołecznego
Warszawy
w Warszawie,
XIII Wydział) Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000416743, NIP: 8952012144, REGON: 021857164,
kapitał zakładowy: 30.000 PLN, informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców
stanowi Załącznik nr 1 do Umowy,
reprezentowaną przez:
a) Paweł Majewski – Prezes Zarządu
zwaną dalej: Usługodawcą,
a
1) w przypadku osoby prawnej (spółki):
[__________] z siedzibą w [___________] przy ul. [______], [__-___], wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez [(Sąd Rejestrowy, Wydział)] pod
numerem KRS: [________], NIP: [_________], REGON: [_________], kapitał zakładowy: [___________]
PLN, informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców stanowi Załącznik nr 2
do Umowy,
reprezentowaną przez:
a) [_____]
2) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:
[________________], prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
[_______________], ul. [_____], [__-___], NIP: [_____], REGON: [_____], PESEL: [___________],
zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi Załącznik nr 2 do
Umowy,
zwany dalej: Usługobiorcą,
zwani w dalszej części Umowy z osobna Stroną, łącznie: Stronami,
o następującej treści:

§1
Preambuła
Zważywszy, że:
1) w dniu 17.08.2015r. wszedł w życie Regulamin świadczenia usług udostępniania danych (dalej:
Regulamin) określający ogólne zasady świadczenia przez Usługobiorcę usług objętych Umową,
w tym warunki oraz tryb zawarcia i wykonania Umowy, stanowiący wraz z załącznikami integralną
część niniejszej Umowy (Załącznik nr 3 do Umowy)
2) użyte w treści Umowy pojęcia i zwroty mają tożsame znaczenie, jakie zostały im przypisane w treści
Regulaminu, a ich wykładnia powinna być dokonywana, w zgodzie z treścią Regulaminu,
3) Strony Umowy podjęły rokowania poprzedzające zawarcie Umowy w trybie, o którym mowa w §3
ust. 3 pkt 1 Regulaminu,
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4) Usługobiorca potwierdza, że przed zawarciem Umowy otrzymał od Usługodawcy treść Regulaminu
i wszystkich załączników do Regulaminu, stanowiących jego integralną część w tym otrzymał dostęp
do treści Instrukcji udostępniania danych, o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu.
5) Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią określonych w pkt 4 dokumentów
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o świadczenie usług udostępniania danych na poniższych warunkach:

§2
Przedmiot Umowy
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz i przy niezbędnym udziale Usługobiorcy, na
zasadach i w trybie przewidzianym w Regulaminie, usług udostępniania danych w poniższym zakresie:
1) Zakres usług i sposób udostępniania danych:
1. Pakiet danych:

2. Dział:

3. Dane:

3.1.

Informacje Produktowe:

3.2.

Publikacje:

3.3.

Cechy podstawowe:

4. Sposób udostępniania
danych:
5. Narzędzia:

6. Funkcjonalność:

7. Aktualizacja danych:

8. Możliwość przechowania
w Pamięci podręcznej:
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9. Możliwość przechowania
kopii całości/części Bazy
danych:
10. Inne:

2) Informacje dodatkowe wymagane do prawidłowego wykonania przez Usługodawcę przedmiotu
Umowy:
1. Adres Serwisu
internetowego
Usługobiorcy:
2. Adres Sklepu
internetowego:
3. Okres abonamentowy:

4. Czas obowiązywania
umowy:

 oznaczony -

[…………] miesięcy.

 nieoznaczony

§3
Abonament
1. Strony zgodnie ustalają, że w związku z wykonywaniem przez Usługobiorcę przedmiotu Umowy,
Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty Abonamentu w wysokości
[____] zł netto.
2. Sposób, tryb i zasady dokonywania przez Usługobiorcę płatności za Abonament określa Regulamin.
3. Usługobiorca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym podatku od towaru i usług oraz upoważnia
Usługodawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.
§4
Postanowienia szczegółowe
1. Strony zgodnie postanawiają wyłączyć zastosowanie następujących postanowień Regulaminu: [____].
2. Strony zgodnie postanawiają zmienić brzmienie następujących postanowień Regulaminu:
1) § [_] otrzymuje następujące brzmienie:
2) § [_] otrzymuje następujące brzmienie:
§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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2. W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa,
w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i ustawy o ochronie baz danych.
3. W celu umożliwienia składania przez Usługodawcę oświadczeń wskazanych w treści Umowy lub
Regulaminu, Usługobiorca wskazuje następujące dane kontaktowe:
a) dane teleadresowe osób, o których mowa w §4 ust. 3 Umowy: [___]
b) adres e-mail: [_____]
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, po jednym
dla każdej ze Stron.
5. Wszelkie załączniki stanowią integralną część Umowy.
6. Do Umowy dołączono:
1) Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Usługodawcy;
2) Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Usługobiorcy/
Wydruk z CEiDG dla Usługobiorcy;
3) Regulamin świadczenia usług udostępniania danych wraz z załącznikami.

___________________________________

___________________________________

Usługodawca

Usługobiorca
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