ZLECENIE / UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH
Zawarta w ………………… dnia …………………. roku pomiędzy:
Spino Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowcu (38-204), Tarnowiec
363 (k. Krosna / Podkarpackie), wpisaną przez XII Wydział Gospodarczy – KRS Sądu
Rejonowego w Rzeszowie do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000519774, o kapitale
zakładowym wynoszącym 30 000 PLN, NIP 684-263-88-06, REGON 181140367, adres poczty
elektronicznej: info@spino.pl,
reprezentowaną przez:
Janusza Wyderkę - Prezesa Zarządu
zwaną dalej SPINO,
a
………………………………………… z siedzibą w ……………………. przy ul. ………………………, kod pocztowy
…..-..........., REGON …………………………, NIP ………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………. ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, nr KRS …………………, o kapitale zakładowym w wysokości ……………… złotych, adres
poczty elektronicznej: ………@………
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, uprawnienie do reprezentacji)

zwaną dalej Usługobiorcą.
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez SPINO na rzecz Usługobiorcy
usług reklamowych.
2. Usługi reklamowe, świadczone na rzecz SPINO, będą zgodnie z wybranym przez
Usługobiorcę formatem reklamy określonym w Planie Reklamowym w postaci:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(dokładne określenie rodzaju oraz zakresu świadczonych usług reklamowych, wymienienie dokładnych świadczeń
reklamowych lub promocyjnych, ich formy, postaci)

§2
Obowiązki i oświadczenia SPINO
1. SPINO zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób profesjonalny, z należytą
starannością i dbałością o interesy Usługobiorcy.
2. SPINO świadczy usługę za pośrednictwem Systemu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny
na dobę z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych, awarii lub wystąpienia innych
okoliczności będących następstwem siły wyższej.
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§3
Obowiązki i oświadczenia SPINO
1. Usługobiorca oświadcza, że materiał reklamowy spełnia warunku techniczne dla
wybranego formatu określone w Planie Reklamowym i zobowiązuje się go przesłać
SPINO na adres poczty elektronicznej info@spino.pl nie później niż 5 dni przed dniem
ustalonym w § 4 umowy jako początkowy termin świadczenia usług.
2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść reklamy rozpowszechnianej za
pośrednictwem Systemu, dlatego też zawierając umowę o świadczenie usług
reklamowych, złoży oświadczenie, że usługa reklamowa:
a) nie jest sprzeczna z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;
b) nie narusza praw osób trzecich, w tym: nie uchybia godności człowieka oraz innym
dobrom osobistym,
c) nie wprowadza konsumenta w błąd, czego skutkiem mogłaby mieć wpływ na jego
decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
d) nie odwołująca się do uczuć konsumenta poprzez wywoływanie lęku, wykorzystywanie
przesądów lub łatwowierności dzieci;
e) nie stanowi bezprawnego przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez co
rozumie się zawarcie ww. danych w treści reklamy bez uprzednio wyrażonej zgody w
formie pisemnej przez osobę, której dane osobowe dotyczą;
f) nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń
przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących
konkurenta;
g) nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia
przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta Usługobiorcy, ani
też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia
produktów konkurencyjnych;
h) nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi
opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem
geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem
odróżniającym;
i) nie jest niezgodna z profilem usług świadczonych za pośrednictwem Systemu .
3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że administratorem dotyczących go danych
osobowych podanych przez niego w Zleceniu oraz przetwarzanych w związku z
zawarciem umowy o świadczenie usług reklamowych w Systemie jest SPINO.
Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w zbiorze pn. „Usługi reklamowe
w SPINO”. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi odpowiednio art. 23 ust. 1
pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
2016 poz. 922 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit a) oraz b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.).
Usługobiorca jest świadomy także faktu, iż SPINO udostępnia osobom trzecim dane
osobowe Usługobiorcę wyłącznie dla potrzeb prowadzenia Systemu, w tym
dostarczającym SPINO infrastruktury sieciowej, obsługujących płatności elektronicznej

Strona 2 z 4

oraz operatorom pocztowym w celu prowadzenia z danym usługobiorcą
korespondencji, zwanych dalej odbiorcami.
4. Usługobiorca został oświadcza, iż został w jasny i przejrzysty sposób poinformowany, iż
ma prawo do cofnięcia jego zgody na przetwarzanie w każdym czasie, wglądu w treść
dotyczących go danych osobowych, a także do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania albo, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, wniesienia sprzeciwu do administratora, jak również wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
nadzorczego.
5. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego dokonania płatności wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy.
§4
Czas trwania umowy
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi reklamowe na rzecz Zamawiającego przez okres
od dnia ……… roku do dnia ………………………… roku
obejmujący ……… (słownie: ……………) wyświetleń reklamy na stronie www.spino.pl.
…………………………………… (określenie czasu, na jaki zostaje zawarta umowa).
§5
Wynagrodzenie
1. W zamian za usługi reklamowe świadczone przez SPINO na rzecz Usługobiorcy
określone w § 1, Usługobiorca zapłaci SPINO wynagrodzenie w kwocie netto: .....................
PLN (słownie: ............................................ złotych 00/100), co po doliczeniu należnej stawki
podatku VAT daje kwotę brutto: ..................... PLN (słownie: ............................................ złotych
00/100).
2. Należne wynagrodzenie Usługobiorca zapłaci SPINO w terminie 30 dni od dnia
doręczenia mu wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
3. SPINO może wystawiać faktury elektroniczne wysyłając je na adres poczty
elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w komparycji umowy, na co Usługobiorca
wyraża zgodę zawierając niniejszą umowę.
4. Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od dnia jej doręczenia Usługobiorcy w
sposób określony w ust. 3.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego SPINO, którego
numer został podany na fakturze.
6. SPINO jest płatnikiem VAT i posiada NIP 684-263-88-06.
7. Usługobiorca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ................................ lub nie jest płatnikiem
VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Oświadczenia Stron
1. SPINO zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne lub
nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających
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2. Usługobiorca, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, zapłaci SPINO karę
umowną w poniższej wysokości w przypadku wypowiedzenia przez SIPNO umowy o
świadczenie usług reklamowych z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu, w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Jeżeli sąd w wydanym prawomocnym wyroku stwierdzi, że treść reklamy
opublikowanej w Systemie na rzecz Usługobiorcy stanowi naruszenie ust. 1 niniejszego
paragrafu Regulaminu, SPINO może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu
wypowiedzenia oraz żądać naprawienia poniesionej rzeczywistej szkody.
4. Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne począwszy od dnia następnego
po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie
stanowiące podstawę do ich naliczenia.
5. Usługobiorca uiści należność z tytułu naliczonej przez SPINO kary umownej w terminie
14 dni, licząc od dnia doręczenia Usługodawcy wezwania do zapłaty, na numer
rachunku bankowego podanego w treści wezwania
§7
Odstąpienie od umowy
1. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy poprzez odstąpienie od
umowy przez Usługobiorcę albo jej wypowiedzenie przez każdą ze Stron w trybie oraz
na zasadach określonych w odpowiednio postanowieniach § 5 oraz § 6 Regulaminu.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzeniu wymaga zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.
§8
Postanowienia końcowe
1. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin świadczenia usług reklamowych w
systemie internetowym www.spino.pl (zwany „Regulaminem”) wraz z Planem
Reklamowym, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.
2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję
wysłaną pod dotychczas znany adres.
3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie wykonywania umowy rozstrzygane będą
przede wszystkim w drodze porozumienia Stron, a w ostateczności przez sąd
powszechny ze względu na siedzibę pozwanego.
5. W sprawach nieuregulowanych postawieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, a także zapisy
Regulaminu.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej albo
formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
………………………………………..
SPINO

……………………………………….
USŁOGODAWCA
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