
Wzór umowy
budowania bazy nr 6/PP/2012

Zawarta dnia 19-04-2011 w Olsztynie pomiędzy  NNV Sp z o.o., z siedzibą w Olsztynie,
ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn, NIP 739-369-92-87, REGON 280319486, KRS
0000310781 zwaną dalej NNV, a Jan Kowalski, Medweckiego 2, 31-870 Kraków, NIP
1111111111, PESEL 4405140135 posiadającym/ą (mającym/ą dostęp do) konto
bankowe nr: 501020555811111xxxxxxxxxxx zwanym/ą dalej Partnerem
zarejestrowanym w Programie pod adresem e-mail: jan.kowalski@gmail.com

zwanymi dalej łącznie Stronami lub osobno Stroną,

w sprawie prowadzenia promocji Usług zawartych w ofercie NNV w ramach Programu
Partnerskiego portalu Firmy.net, którego strona internetowa znajduje się pod adresem
http://www.firmy.net/program-partnerski.html

Definicje:

Regulamin - regulamin Programu Partnerskiego Firmy.net publikowany na stronie:
http://partner.firmy.net/regulamin.html

Portal - portal Firmy.net

Program - Program Partnerski portalu Firmy.net polegający na polecaniu Usług portalu
Firmy.net.

Panel Partnera - strona internetowa z ograniczonym dostępem wyłącznie dla osób
zarejestrowanych w Programie poprzez stronę:
http://www.firmy.net/program-partnerski.html

Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej prowadząca lub nie prowadząca działalności gospodarczej, która
dokonała rejestracji w Programie, uzyskując dostęp do Panelu w celu polecania usług
portalu Firmy.net.

Administrator Programu - przedstawiciel NNV, który dokonuje weryfikacji usług
poleconych przez Partnerów.

Usługi - świadczone przez portal Firmy.net, których oferta znajduje się na stronie:
http://www.firmy.net/dodaj-firme.html.

§ 1 Przedmiot Umowy

1. W zakresie niniejszej Umowy i zasad Programu ustalonych w Regulaminie Partner
zobowiązuje się do budowania bazy portalu Firmy.net, zwanej dalej Dziełem, w
szczególności poprzez umieszczenie na prowadzonej stronie internetowej bannerów,
reklamy w wyszukiwarce lub przygotowanie i rozesłanie reklamy mailingowej
zachęcającej do rejestrowania się w portal Firmy.net.

2. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie Dzieła będzie rozliczane w częściach w
cyklu miesięcznym. Comiesięczne rozliczenie następuje, jeśli wartość sumy prowizji na
koncie Partnera przekroczy kwotę zobowiązującą NNV do wypłacenia Partnerowi
wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem zaakceptowanym przez Partnera podczas
rejestracji w Programie. Aktualne stawki prowizji związane z realizacją Dzieła określone
są w Panelu Partnera, znajdującym się pod adresem: http://partner.firmy.net/



3. Partner zobowiązuje się wykonać Dzieło przy użyciu dowolnych metod, pod
warunkiem ich zgodności z Regulaminem oraz z prawem polskim. W szczególności
zabrania się używania reklamy w postaci tzw. spamu (niezamówionej informacji
handlowej) .

4. Partner zobowiązuje się wykonać Dzieło w sposób nie naruszający dóbr osobistych
NNV, podmiotów współpracujących z NNV ani praw osób trzecich.

5. NNV zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu i metod wykonania Dzieła oraz
żądania usunięcia Dzieła przez Partnera w dany sposób, który mógłby godzić w dobra
osobiste NNV. Do żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dostarczonego w
formie pisemnej bądź elektronicznej, Partner zobowiązuje się dostosować w ciągu 48
godzin od jego wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że
mógł on się zapoznać z jego treścią.

6. Wykonując Dzieło Partner może korzystać z wszelkich materiałów reklamowych
udostępnionych na stronach Portalu.

7. NNV zobowiązuje się utrzymywać infrastrukturę informatyczną niezbędną do realizacji
Dzieła przez Partnera, w szczególności stronę http://partner.firmy.net/ oraz
oprogramowanie do monitorowania i wyliczania należnego wynagrodzenia.

§ 2 Wynagrodzenie

1. Za realizację Dzieła Partner otrzyma wynagrodzenie w wysokości wyliczonej zgodnie z
zasadami określonymi w Regulaminie i stawkami prowizji podanymi w Panelu Partnera
dostępnym po zalogowaniu. Powyższe zdanie nie narusza postanowienia § 1 ust. 2
niniejszej Umowy.

2. Partner otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o należny podatek dochodowy i inne
świadczenia, do których pobrania zobowiązują NNV stosowne przepisy prawne.

3. W terminie do 10-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym
przekroczona została kwota minimalna, o której mowa w zaakceptowanym przez
Partnera Regulaminie, i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Administrator
Programu dokona weryfikacji prawidłowości wykonania Dzieła lub jej części i ustali
ostateczną kwotę wynagrodzenia za Dzieło lub jej część. 

4. Należne wynagrodzenie za Dzieło lub jej część będzie wypłacone zgodnie z
Regulaminem Programu portalu Firmy.net.

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego NNV.

6. Aktualny stan naliczonej prowizji za wykonane Dzieło jest dostępny do wglądu w
Panelu Partnera.

§ 3 Zasady Poufności

1. Zarówno w czasie trwania niniejszej Umowy jak i 6 miesięcy od dnia jej zakończenia
Partner zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z
zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej Umowy oraz związanych z realizacją i
uczestnictwem w Programie, w szczególności zaś informacji cenowych, technicznych,
technologicznych, finansowych, prawnych i organizacyjnych, w posiadanie których
wszedł w związku z niniejszą Umową i uczestnictwem w Programie, nieujawnionych
przez NNV w sposób wyraźny do wiadomości publicznej. 

2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zdobywanie albo
oferowanie ujawnienia informacji poufnych określonych w ustępie poprzedzającym jest
dopuszczalne wyłącznie za pisemnym zezwoleniem NNV lub wobec organów



administracji publicznej uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.

§ 4 Ustalenia końcowe

1. Umowę niniejszą zawarto na czas nieokreślony. NNV zastrzega sobie prawo do
wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku
wykonania Dzieła przez Partnera przez okres 12 miesięcy. W takim przypadku
Partnerowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia lub
odszkodowania.

2. Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana:
a. przez każdą ze Stron ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez
drugą Stronę któregokolwiek z postanowień Umowy lub Regulaminu;
b. przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia bez
podawania przyczyn wypowiedzenia;
c. za porozumieniem Stron.

3. W przypadku, o którym mowa w ustępie 2 NNV wypłaci Partnerowi należne
wynagrodzenie naliczone do chwili rozwiązania Umowy i ustalone zgodnie z
Regulaminem.

4. Partner oświadcza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje Regulamin.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

6. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie oraz oświadczenia Stron składane w związku z
niniejszą Umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W sprawach nienormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204)

8. Spory wynikłe umowy związku z niniejszą Umową Strony poddadzą rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym dla siedziby NNV.

................................................
        NNV (podpis i pieczątka)  

................................................
              Partner (podpis)


