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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ STUDIO BROTHERS SP. Z O.O.

§1. Postanowienia ogólne

1. [Definicje umowne] Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
1) Wykonawcy – rozumie się przez to Studio Brothers Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdańsku /80-386/, przy ul. Lęborskiej 3B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Gdańsk- Północ VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000525228, posiadającą REGON: 
222170753, NIP: 5842738625, kapitał zakładowy w wysokości : 5.000 zł;

2) Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, o której mowa 
w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

3) Stronach – rozumie się przez to Zamawiającego i Wykonawcę;

4) Briefie – rozumie się przez to dokument wypełniony przez Zamawiającego lub dokument wysłany w formie elek-
tronicznej, precyzujący jego oczekiwania wobec Wykonawcy w zakresie zleconego Dzieła.

5) Wycenie - rozumie się dokument PDF wysłany w formie elektronicznej, zawierający elementy strony www zamó-
wione przez Zamawiającego oraz kwotę będącą wynagrodzeniem za wykonie opisanych tam pozycji. 

6) Umowie – rozumie się przez to umowę o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych pomiędzy Stro-
nami, zawartą w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;

7) Stronie www – rozumie się przez to dokument zwykle zapisany w językach programowania HTML5 oraz CSS3 
udostępniony w Internecie przez serwer www. Strona www jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki 
internetowej. Elementy jakie maja pojawić się na stronie określa załącznik nr 1 do umowy - Brief.

8) Projekcie graficznym strony www (layout) – rozumie się przez to element konstrukcji graficznej, w którym ustala 
się wygląd tj. kolorystykę, elementy dekoracyjne, krój czcionki i rozmieszczenie elementów (treści) na Stronie www. 
W fazie projektowej ma postać pliku graficznego prezentującego zakładany styl;

9) Innym projekcie graficznym - zlecony przez zamawiającego projekt graficzny, najczęściej w formie pliku psd lub 
pdf obrazujący np. wizytówki, folder, teczkę itp. lub inną grafikę opisaną w załączniku nr 1 brief - w szczególności 
w polu „uwagi”

10) Optymalizacja SEO- zbiór czynności mających na celu dostosowanie środowiska strony internetowej do wy-
szukiwarki Google. W ramach świadczenia tej usługi Zamawiający może wybrać wstępną optymalizację SEO lub 
pełną optymalizację SEO. 

 a) wstępna optymalizacja SEO obejmuje następujące czynności:
 -zaplanowanie podstawowych słów kluczowych
 -open meta title
 -opis meta description
 -oznaczenia H1,H2
 -utworzenie przyjaznych URL
 -przekierowania 301
 -optymalizacja kodu strony
 -utworzenie sitemap 
 -utworzenie pliku robots

 b) pełna optymalizacja SEO- obejmuje wszystkie czynności świadczone w ramach  wstępnej optymalizacji SEO 
oraz dodatkowo następujące czynności:
 -zaplanowanie kompletnych słów kluczowych
 -budowanie profilu linkowego
 -opisy i aktualizacja danych w katalogach firm
 -utworzenie konta Google Moja Firma
 -monitoring pozycji w wyszukiwarce
 -utworzenie dodatkowych kanałów social media
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11) Serwerze (hosting) – rozumie się przez to udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwe-
rów w celu zainstalowania Strony www;

12) Brand book – rozumie się przez to projekt i opis budowy logo oraz przykłady jak należy prawidłowo stosować 
znak. W ramach wykonania tego dzieła Zamawiający może wybrać branding podstawowy lub branding pełny.

 a) branding podstawowy- obejmuje projekt: logo, wizytówki, papieru firmowego, stopki email.
 b) branding pełny- obejmuje wszystkie elementy brandingu podstawowego i dodatkowo projekty kilkunastu in-
nych elementów jak np. pole ochronne, przykłady aplikacji znaku,  typografia itp.

13) Hostingu wykonawcy - rozumie się przez to Serwery będące własnością Wykonawcy lub przedsiębiorców 
współpracujących, z którymi Wykonawca ma podpisane stosowne umowy. Przykładowo może to być usługa do-
starczana przez firmę home.pl S.A. lub usługa o nazwie AMAZON S3. Wykonawca dostarczą tę usługę Zamawia-
jącemu bezpłatnie na okres 24 miesięcy;

14) CMS Wordpress – rozumie się przez to system zarządzania treścią, napisany w języku programowania PHP, 
wykorzystujący bazę danych MySQL. Rozpowszechniany jest na licencji GNU General Public License. Jest dostęp-
ny bezpłatnie;

15) CMS Wykonawcy – rozumie się przez to graficzny system zarządzania treścią, pozwalający na bardzo pro-
stą edycję zawartości strony www. Dostęp do systemu nadawany jest przez Wykonawcę poprzez wysłanie linka 
aktywacyjnego na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. Koszt użytkowania wynosi 30 zł 
miesięcznie. Zamawiający może regulować opłatę miesięcznie, kwartalnie lub rocznie w zależności od szczegóło-
wych ustaleń Stron. Warunkiem umożliwiającym pracę systemu CMS Wykonawcy jest zainstalowanie Strony www 
przy wykorzystaniu Hostingu Wykonawcy. (Nie wyklucza to możliwości instalacji Strony www również na hostingu 
wskazanym przez Zamawiającego lub innego przekazania Strony www Wykonawcy np. na pendrive);

16) Przedstawieniu/zgłaszaniu/informowaniu – rozumie się przez to przekazanie danej informacji w sposób przez 
Strony uzgodniony, w szczególności drogą elektroniczną (np.: za pomocą poczty e-mail)
17) Serii zmian - rozumie się wytyczne Zamawiającego odnoszące się do zmian w projekcie. Jedna seria zmian 
zgłaszana jest podczas jednego spotkania bądź jednej wiadomości e-mail. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy każdorazowo zawieranej pomiędzy Stronami, o ile nie postano-
wiły inaczej w treści Umowy.

3. Strony zobowiązane są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§2. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Dzieła, na które w zależności od wybranych przez Zamawiającego pozycji w 
Wycenie mogą składać się:

1) opracowanie Projektu graficznego strony www
2) opracowanie Brand book’a marki 
3) zamieszczenie na Stronie www materiałów dostarczanych przez Zamawiającego
4) kodowanie Strony www 
5) testowanie Strony www
6) opracowanie Optymalizacji SEO 
7) zainstalowanie Strony www na wybranym Serwerze.

2. Dzieło wykonywane jest na podstawie Briefu (Specyfikacji), informacji i materiałów przekazanych przez Zamawiają-
cego w terminie, o którym mowa w Regulaminie i zgodnie z Harmonogramem Prac (zawartym w umowie), przy użyciu 
narzędzi i personelu Wykonawcy, z dołożeniem najwyższej staranności wymaganej dla tego typu świadczenia.

3. Niezbędnym warunkiem poprawnego wykonania Dzieła jest współdziałanie Zamawiającego poprzez dopełnienie 
obowiązków na zasadach i w terminach określonych niniejszym Regulaminem. Dzieło wykonywane jest etapami. Niedo-
pełnienie przez Zamawiającego określonych Regulaminem zobowiązań wiąże się z wstrzymaniem wykonywania Dzieła 
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aż do momentu wywiązania się przez Zamawiającego z ciążących na nim obowiązków albo rozwiązania bądź wyga-
śnięcia Umowy.

§3. Zawarcie Umowy i zasady świadczenia usług

1. Zawarcie Umowy poprzedzone jest przedstawieniem przez Wykonawcę Wyceny projektu.

2. Umowa wykonywana jest na podstawie danych zawartych w Briefie, wyceny przedstawionej przez Wykonawcę i zaak-
ceptowanej przez Zamawiającego oraz dodatkowych ustaleń między Stronami ustalonych drogą elektroniczną.

3. Dzieło wykonywane jest w III etapach.

4. W ramach I etapu:
1) W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiający zobowiązany jest do:
 a) zapłaty części wynagrodzenia tytułem zaliczki;
 b) dostarczenia Wykonawcy wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania Dzieła, w szczególności treści,   
        zdjęć, danych, grafik, logo (zgodnie z ustaleniami zawartymi w Briefie.

2) Wykonawca po dopełnieniu przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w pkt 1, niezwłocznie przy-
stępuje do opracowania Projektu graficznego strony www (dalej jako Projekt) i przedstawia go Zamawiającemu w 
terminie 14 dni od dopełnienia obowiązków o których mowa w ust. 4 pkt 1.

5. W ramach II etapu:

1) Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt graficzny. Zamawiającemu przysługuje prawo do 3-krotnego 
zgłoszenia poprawek do przedstawionego mu Projektu, w ten sposób, że:
 a) na zgłoszenie pierwszej poprawki Zamawiający ma 3 dni robocze od dnia otrzymania pierwszego projektu,
 b) na zgłoszenie każdej kolejnej poprawki Zamawiający ma 3 dni robocze od momentu uwzględnienia przez 
 Wykonawcę zgłoszonej przez niego poprawki lub udzielenia informacji, o której mowa w §4 ust. 6,

2) Zamawiający przyjmuje przedstawiony mu Projekt poprzez jego zaakceptowanie, o czym niezwłocznie infor-
muje Wykonawcę; 

3) Akceptacja projektu następuje także na skutek upływu terminu o którym mowa w pkt 2 lit. a albo pkt 2 lit. b. W 
takim przypadku przyjmuje się, że projekt został przyjęty bez zastrzeżeń.

4) Akceptacja projektu następuje również w momencie uwzględnienia wszystkich poprawek Zamawiającego, zgło-
szonych zgodnie z powyższymi zasadami, poza poprawkami, które nie mogą zostać uwzględnione z przyczyn o 
których mowa w §4 ust. 6. W takim przypadku przyjmuje się, że projekt został przyjęty bez zastrzeżeń.

5) Zamawiający ma możliwość zgłoszenia zmiany lub korekty projektu graficznego strony www, po jego wcze-
śniejszej akceptacji. Wykonawca przygotowuje dodatkową wycenę zgłoszonej zmiany lub korekty, a po jej akcep-
tacji (przesłanej emailem) przez Zamawiającego, dokonuje poprawki projektu. Nie wymaga to aneksu do umowy. 
Wynagrodzenie wynikające z dodatkowej wyceny powiększa wartość rozliczenia końcowego i jest dopisywane 
do faktury końcowej.

6) W ramach realizacji projektu brand book, Zamawiający otrzymuje 3 propozycje logo i w ramach możliwych 
poprawek przysługuje mu prawo do skorzystania z trzech serii poprawek.

7) Zamawiający ma możliwość zgłoszenia zmiany lub korekty projektu brand book , po jego wcześniejszej akcep-
tacji. Wykonawca przygotowuje dodatkową wycenę zgłoszonej zmiany lub korekty, a po jej akceptacji (przesłanej 
emailem) przez Zamawiającego dokonuje poprawki projektu. Nie wymaga to aneksu do umowy. Wynagrodzenie 
wynikające z dodatkowej wyceny powiększa wartość rozliczenia końcowego i jest dopisane do faktury końcowej.

8) W ramach realizacji innego projektu graficznego, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt graficzny. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do 3-krotnego zgłoszenia poprawek do przedstawionego mu projektu.
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9) Zamawiający ma możliwość zgłoszenia zmiany lub korekty innego projektu graficznego, po jego wcześniej-
szej akceptacji. Wykonawca przygotowuje dodatkową wycenę zgłoszonej zmiany lub korekty, a po jej akcepta-
cji (przesłanej emailem) przez Zamawiającego dokonuje poprawki projektu. Nie wymaga to aneksu do umowy. 
Wynagrodzenie wynikające z dodatkowej wyceny powiększa wartość rozliczenia końcowego i jest dopisane do 
faktury końcowej.

6. W ramach III etapu:

1) Wykonawca dokonuje testowania strony www oraz wdraża optymalizację SEO w wariancie wybranym przez 
Zamawiającego. 

2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, 4 lub 5 przedsta-
wia Zamawiającemu gotową Stronę www udostępnioną jako podgląd na serwerze oraz domenie Wykonawcy tj. 
.studiobrothers.pl.  Przedstawienia dokonuje się poprzez udostępnienie Zamawiającemu adresu URL do podglądu 
strony drogą elektroniczną;

3) Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu Strony www udostępnionej w sposób, o którym mowa 
powyżej, zobowiązany jest do zapłaty całości Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w §5 ust. 
10;

4) Wykonawca niezwłocznie (1 dzień roboczy) po otrzymaniu całego Wynagrodzenia przystępuje do zainstalo-
wania Strony www na Serwerze oraz domenie wskazanej przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe jednego (finalnego) projektu. Propozycje 
pozostałych projektów pozostają własnością Wykonawcy. 

7. Niewykonanie przez Zamawiającego któregokolwiek z obowiązków przewidzianych dla poszczególnych etapów unie-
możliwia przejście do kolejnego etapu wykonywania Dzieła, za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§4. Prawa i obowiązki Stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) Terminowego i prawidłowego wykonywania swoich praw i obowiązków, o których mowa w §3;

2) Pozostawania w stałym kontakcie z Wykonawcą za pośrednictwem wybranej przez Strony formy 
    komunikowania, w szczególności drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu poczty e-mail;

3) Zapłaty Wynagrodzenia za wykonane Dzieło na zasadach określonych w Regulaminie i Umowie;

4) Dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonywania Dzieła o treści i w formie nienaruszających praw osób 
trzecich ani ich dóbr osobistych. Wyłączna odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich spowodowane formą 
lub treścią doręczonych materiałów spoczywa na Zamawiającym.

2. Zamawiający uprawniony jest do:

1) Uzyskania informacji o postępie w wykonywaniu na jego rzecz Dzieła;

2) Zgłaszania poprawek do Dzieła na zasadach określonych w §3. Wszelkie dodatkowe żądanie zmian w Projek-
cie lub gotowej Stronie www podlega dodatkowej opłacie zgodnie z wyceną przygotowaną przez Wykonawcę;

3)Otrzymania prawidłowo wykonanego Dzieła i przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do niego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Wykonania Dzieła sumiennie i starannie, zgodnie z jego specyfiką oraz informacjami 
     i wytycznymi Zamawiającego.
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2) Terminowego i prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, o których mowa w §3;

3) Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym za pośrednictwem wybranej przez Strony formy komuniko-
wania, w szczególności drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu poczty e-mail;

4) Udzielania Zamawiającemu informacji o postępie w wykonywaniu na jego rzecz Dzieła;

5) Dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wykonanego Dzieła z uwzględnieniem zgłoszonych przez niego, na 
zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem, poprawek;

6) Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dzieła.

4. Wykonawca uprawniony jest do:

1) Otrzymania Wynagrodzenia za Dzieło na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie;

2) Umieszczenia na stronie Zamawiającego tekstu informacyjnego lub logo firmowego Wykonawcy. Logo i tekst 
będzie linkiem do strony Wykonawcy, który będzie otwierał się w nowym oknie.

5. W przypadku, gdy Zamawiający zwleka z przekazaniem Wykonawcy materiałów niezbędnych do wykonania Dzieła, 
Wykonawca wzywa Zamawiającego do przekazania materiałów w wyznaczonym terminie, z zagrożeniem, iż po bezsku-
tecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Odstępując od umowy na skutek 
braku współdziałania Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Postanowienie to 
stosuje się również w innych przypadkach działania lub zaniechania Zamawiającego uniemożliwiającego Wykonawcy 
poprawne wykonanie Dzieła. 

6. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia Wynagrodze-
nia. Wykonawca zachowuje w każdym razie prawo do otrzymanej części wynagrodzenia, nie niższej niż 70% całego 
Wynagrodzenia. Powyższy przepis nie znajduje zastosowania jeśli wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego 
poprawek jest niemożliwe do zrealizowania albo wiąże się z nadmierną uciążliwością lub nieproporcjonalnie wysokimi 
kosztami po stronie Wykonawcy. O powyższych przeszkodach w uwzględnieniu poprawek Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Zamawiającego.

§5. Wynagrodzenie i rabaty

1. Z tytułu wykonania i przeniesienia majątkowych praw autorskich do Dzieła, o którym mowa § 2,  Wykonawcy przysłu-
guje Wynagrodzenie w wysokości każdorazowo określanej Umową.

2. Wynagrodzenie uiszczane jest na zasadach i w terminach określonych niniejszym Regulaminem.

3. Wykonawca po otrzymaniu należnej za dany etap wykonywania Dzieła części Wynagrodzenia wystawia fakturę za-
liczkową.

4. Wykonawca po wykonaniu Dzieła, otrzymaniu całego należnego mu Wynagrodzenia i przeniesieniu majątkowych 
praw autorskich do Dzieła wystawia fakturę końcową.

5. Strony zgodnie uznają, że części wynagrodzenia przewidziane za poszczególne etapy wykonywania Dzieła odpowia-
dają wartości świadczenia częściowego, realizowanego w ramach tych etapów.

6. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w §10 ust. 3, Wykonawca nie ma obowiązku zwrotu części Wyna-
grodzenia uiszczonej przez Zamawiającego za wykonane etapy.
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7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy jest on zobowiązany zapłacić Wykonawcy całe umówio-
ne Wynagrodzenie z wyjątkiem przypadku o którym mowa w §4 ust. 6.

8. Zamawiający może wybrać jedną z dwóch metod płatności:

Wariant A (standardowy) Wariant B (rabat -10%)
1. 40% ceny - zaliczka przy podpisaniu umowy 1. 70% ceny - zaliczka przy podpisaniu umowy
2. 60% ceny po instalacji w domenie Wykonawcy  2. 30% ceny po instalacji w domenie Wykonawcy 

9. Zamawiający terminowo realizujący płatność w Wariancie B otrzymuje 10% rabat, wykorzystywany jest w ten sposób, 
że kwota rabatu odejmowana jest od całości wynagrodzenia.

10. W sytuacji o której mowa w ust. 9 faktura końcowa z tytułu ostatniego etapu wykonywania Dzieła wystawiana jest z 
uwzględnieniem uzyskanego rabatu.

11. Zamawiający wybierając stronę internetową posiadającą system CMS Wykonawcy zobowiązany jest ponosić koszty 
jego użytkowania w kwocie 39 zł/mc w wybranym przez siebie wariancie:

a) miesięcznym
b) kwartalnym
c) rocznym

12. Zamawiający ma możliwość w każdym czasie rezygnacji z usługi systemu CMS Wykonawcy z jednomiesięcznym 
okresem wypowiedzenia. 

§6. Prawa autorskie

1. Zamawiający udziela Wykonawcy na okres świadczenia usług, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub 
udostępnionych Wykonawcy materiałów, treści, znaków towarowych, graficznych lub innych utworów.

2. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Dzieła na wszystkich polach eksploatacji, 
w tym polach eksploatacji określonych w artykule 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

3. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do prac wykonanych na rzecz Zamawiającego w ramach Umowy, obejmujących 
zwłaszcza:  Serwis, szatę graficzna, utwory plastyczne, fotograficzne, animacje itp. („Utwory”) przechodzą bezterminowo 
na Zamawiającego z chwilą zapłaty przez niego pełnej kwoty Wynagrodzenia, co uprawnia Zamawiającego do wyłącz-
nego korzystania i rozporządzania Dziełem bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, kopiowania i powielania dowolną 
techniką, rozpowszechniania i emitowania, w szczególności w sieci Internet, a także uprawnia do:

1) utrwalania technikami informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,

2) zwielokrotniania technikami informatycznymi oraz cyfrowymi niezależnie od ilości egzemplarzy,

3) wprowadzenia do pamięci komputera,

4) wykorzystania w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

5) rozpowszechnienia w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),

6) rozpowszechnienia w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych za pomocą wizji 
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne oraz za pośrednictwem satelity, wyświetlanych w kinie, 
publiczne odtwarzanych,
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7) rozpowszechniania w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych w sposób równo-
czesny i integralny z inną organizacją telewizyjną,

8) rozpowszechniania po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, zmiany barw lub ich nasycenia, 
zmiany skali lub przesunięcia poszczególnych elementów,

9) rozpowszechniania w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie plakatów, 
folderów reklamowych, niezależnie od ich rodzaju formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, au-
dialnych, multimedialnych,

10) wykorzystania i zarejestrowania całości lub części jako wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego, znaku towa-
rowego.

11) publicznego udostępniania kodu wynikowego.

4. Zamawiający nabywa w szczególności autorskie prawa majątkowe do stworzonych przez Wykonawcę: układu strony 
internetowej, elementów graficznych oraz przycisków.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do przedmioto-
wego Dzieła, w tym prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, prawa do nadzoru autor-
skiego i integralności. Upoważnienie jest skuteczne z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych.

6. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wykonywanie osobistych praw autorskich w zakresie treści i formy 
Dzieła oraz uprawnienie do odpowiedniego opracowania Dzieła. Uprawnienia te mogą być wykonywane od chwili przej-
ścia autorskich praw majątkowych.

7. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na 
wykonywanie autorskiego prawa zależnego do opracowań/przeróbek Dzieła oraz prawo do zezwalania na tworzenie 
opracowań/przeróbek tego Dzieła, w przypadku gdyby jakakolwiek część Dzieła była bazą danych prawem chronioną.

8. Zamawiający uzyskuje od Wykonawcy zgodę na dokonywanie zmian w strukturze wykonanego  Dzieła, jak i poszcze-
gólnych jego elementów, w tym także do dokonywania skrótów, podziałów na części i łączenia Utworów z innymi, w takim 
zakresie, w jakim Zamawiający uzna to za konieczne lub zasadne w ramach gospodarczego jego wykorzystania.

9. Strony postanawiają, że za przeniesienie autorskich praw majątkowych i związane z nim uprawnienia do wykonywania 
autorskich praw osobistych w opisanym powyżej zakresie nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ponad to, 
które zostało określone w niniejszym Regulaminie i Umowie zawartej między Stronami.

10. W przypadku gdy osoba trzecia zwróci się przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem z powodu naruszenia praw 
własności intelektualnej będącego wynikiem naruszenia takich praw przez Wykonawcę,  Zamawiający  zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę. 

11. W przypadku określonym w ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie kroki w celu usunięcia takich naru-
szeń w tym poprzez nabycie praw własności intelektualnej lub osobiste zadośćuczynienie zasadnemu roszczeniu w pełnej 
wartości. 

12. Wykonawca ma prawo uznać roszczenia osoby trzeciej tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 

13. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami, które poniesie on z powodu naruszenia praw 
własności intelektualnej osób trzecich przez Wykonawcę, w tym kosztami kar, opłat sądowych i zaspokojonych roszczeń.
 
14. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego bądź naru-
szające prawa osób trzecich wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 5-8.
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15. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Dziele wynikłe na skutek ingerencji Zamawiającego lub osób 
trzecich, w szczególności za utratę przydatności Dzieła w wyniku ingerencji w strukturę wykonanego  Dzieła, jak i poszcze-
gólnych jego elementów przez te osoby.

§7. Poufność

1. Przez „Informacje poufne” rozumie się wszelkie informacje i materiały  przekazywane przez jedną ze Stron drugiej Stro-
nie bez względu na sposób ich przekazania (ustnie, pisemnie, na nośniku elektromagnetycznym lub innym) za wyjątkiem 
tych informacji, które w chwili ujawniania lub przekazywania drugiej Stronie zostaną wyraźnie określone jako nieobjęte 
poufnością oraz wszelkie posiadane przez Strony informacje gospodarcze, w tym handlowe, techniczne, technologiczne, 
prawne, organizacyjne, know-how dotyczące jednej ze Stron lub jej współpracowników i kontrahentów, uzyskane przez 
drugą Stronę w związku lub przy wykonywaniu niniejszej Umowy, a w szczególności:

1) Informacje zawarte w treści dokumentów przygotowywanych przez każdą ze Stron 
dla potrzeb realizacji Umowy;

2) Informacje finansowe i dotyczące planów gospodarczych Stron, bez względu na ich charakter.

3) Treść Umowy oraz informacje dotyczące działań związanych z jej wykonaniem;

4) Informacje o zakresie funkcjonalnym i technicznych aspektach funkcjonowania Systemu, w tym kodów źródło-
wych tego Systemu.

2. Jeżeli przekazanie Informacji poufnych następuje w sposób niedookreślony co do ich poufności, przyjmuje się, że są to 
Informacje poufne.

3. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trze-
cim treści Umowy w jakiejkolwiek formie i w jakiejkolwiek części.

4. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie Informacje Poufne. Odpowiedzialność Stron za do-
chowanie tajemnicy obejmuje także zachowania ich pracowników i podwykonawców. Strony zobowiązują się także do 
niewykorzystania Informacji Poufnych do celów niezwiązanych z należytym wykonaniem niniejszej Umowy.

5. Informacji Poufnych w rozumieniu Umowy nie stanowią informacje, które:

1) są powszechnie znane, w związku z tym, że zostały opublikowane w środkach masowego przekazu takich jak 
prasa, radio, telewizja, Internet bądź zostały udostępnione publicznie w inny sposób umożliwiający zapoznanie się 
z takimi informacjami przez bliżej nie zdefiniowany krąg osób w sposób inny, niż w wyniku naruszenia postanowień 
niniejszej Umowy;
2) zostały przekazane przez podmioty inne niż Strony, jej pracownicy lub współpracownicy.

6. W sytuacji uzyskania przez Stronę Informacji poufnych, Strona otrzymująca zobowiązuje się do:

1) wykorzystania wszystkich Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji Umowy,

2) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji poufnych,

3) nieujawniania, bezpośrednio lub pośrednio, informacji poufnych w sposób inny niż zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu i Umowy.

7. Zobowiązanie pozostaje w mocy także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
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§8. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę jego danych osobowych w zakresie niezbędnych do 
realizacji postanowień Umowy.

2. Jeżeli Zamawiający w celu wykonania Dzieła powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osób innych niż 
Zamawiający stosuje się postanowienia §9.

§9. Powierzanie przetwarzania danych osobowych

1. W celu wykonania Dzieła Zamawiający na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (dalej u.o.d.o.) powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.

2. Dane osobowe powierzane do przetworzenia oraz operacje dokonywane na tych danych Strony precyzują w Umowie.

3. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych powierzanych Wykonawcy.

4. Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu wykonania Dzieła.

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów u.o.d.o. oraz przepisów wykonawczych, w szczególności 
oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu 
zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 u.o.d.o. oraz 
spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a u.o.d.o.

6. Zamawiający ma prawo do kontroli przestrzegania zasad przetwarzania powierzonych danych. Warunkiem przepro-
wadzenia kontroli jest zawiadomienie Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym terminem jej 
przeprowadzenia. 

7. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym Wykonawca nadał upoważnienie.  

8. Wykonawca oświadcza, że każda osoba, która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Zama-
wiającego danych osobowych, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje 
również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

9. Wykonawca po wykonaniu Dzieła i przeniesieniu autorskich praw majątkowych zobowiązany jest do niezwłocznego 
usunięcia powierzonych mu danych.

10. Wykonawca odpowiada za szkody rzeczywiste (straty) jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w 
wyniku umyślnego, niezgodnego z powyższymi postanowieniami lub przepisami ustawy, przetwarzania danych osobo-
wych przez Wykonawcę.

11. Powierzenie przetwarzania danych, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma charakter nieodpłatny.

§10. Rozwiązanie Umowy

1. Każdej ze Stron w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez drugą 
Stronę, po wcześniejszym wezwaniu jej do prawidłowego postępowania,  przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym.

2. Pozostawanie w zwłoce z płatnością za którykolwiek etap wykonywania Dzieła stanowi niewykonywanie zobowiązań 
umownych przez Zamawiającego.
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3. W przypadku gdy wypowiedzenia dokonał Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego §5 ust. 6 
stosuje się.

4. Zamawiający w każdej chwili aż do ukończenia Dzieła może od Umowy odstąpić płacąc całe umówione Wynagro-
dzenie.

5. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w §4 ust. 5.

6. Każda ze Stron może dochodzić naprawienia wyrządzonej jej szkody na zasadach ogólnych. 

7. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego ograniczona jest do rzeczywistej 
szkody (straty) poniesionej przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub  nieprawidłowej realizacji postanowień 
Umowy przez Wykonawcę i bez względu na ilość zdarzeń powodujących powstanie tej szkody (straty) nie może prze-
wyższyć łącznie kwoty 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).    

§11. Postanowienia końcowe

1. Strony oświadczają, że mają pełne prawo do zawarcia Umowy, w tym  w szczególności posiadają wszelkie ewentual-
ne związane z tym zgody lub ustalenia o charakterze korporacyjnym.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Umowie, zastosowanie mają powszechnie obowiązują-
ce przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie 
danych osobowych.

3. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z interpretacją 
lub wykonywaniem Umowy.

4. Wszelkie spory wynikające z Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wyko-
nawcy.

5. W przypadku, gdy określone postanowienia Regulaminu lub Umowy zostałyby uznane za nieważne, Strony Umowy 
przeprowadzą negocjacje w dobrej wierze z myślą o zmodyfikowaniu Umowy tak, aby oddawała ona pierwotny zamiar 
Stron w możliwie najbardziej zbliżony sposób i umożliwiała realizację przedmiotu Umowy w możliwie najszerszym za-
kresie.

6. Wszelkie ustalenia Stron różniące się od postanowień niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i mogą zostać zawarte w Umowie lub w terminie późniejszym w aneksie do Umowy.

7. W przypadku wykorzystania niniejszego Regulaminu do przedstawienia oferty, oferta może być przyjęta jedynie bez 
zastrzeżeń. Art. 681 §1 k.c. nie stosuje się.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Strony zobowiązują się do każdorazowego informowania o zmianie swoich danych adresowych lub identyfikacyjnych.

10. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych korespondencję wysłaną na adres wskazany w 
Umowie traktuje się jako doręczoną.

11. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2017 r. 


