OGÓLNE WARUNKI UMÓW

1.

DEFINICJE

Jeżeli w treści OWU nie zastrzeżono odmiennie, pojęciom pisanym z wielkiej
litery nadano następujące znaczenie:

TIPEO
OWU
Strony

Serwis

Kupujący

Usługa

Umowa

oznacza spółkę pod firmą Affluencer spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w
Andrychowie (34-120) przy ulicy 27 Stycznia ;
oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umów stosowane
przez TIPEO do zawierania Umów;
oznacza Partnera oraz TIPEO;

oznacza jednoznacznie określony zasób w ramach
zasobów TIPEO (podstrona platformy TIPEO), z którym,
powiązane jest narzędzie do realizacji Usług na rzecz
Kupujących, oraz w którym dochodzi do realizacji Usług na
rzecz Kupujących;
oznacza podmiot dokonujący zakupu i płatności Usług;

oznacza odpłatną usługę świadczoną przez TIPEO na rzecz
Kupującego polegającą na umieszczenia w określonym
Serwisie lub Serwisach wpisów tekstowych. Usługa jest
tzw. „księgą gości”, w której Kupujący mogą odpłatnie
umieścić powszechnie dostępny wpis;

oznacza stosunek prawny pomiędzy TIPEO oraz Partnerem
zawiązany w oparciu o OWU, na podstawie którego
Partner zobowiązuje się do odpłatnego oddawania na
rzecz TIPEO możliwości wyświetlania na stronie lub
podstronie internetowej zarządzanej przez Partnera treści
wskazanych przez TIPEO. Umowa może być zawarta tylko
z podmiotem posiadającym lub zarządzającym stronę
lub podstronę internetową;

2.

OWU zostało podzielone na wewnętrzne jednostki redakcyjne (rozdziały,

punkty). Niezależnie od zastosowanego podziału OWU stanowi kompleksową
całość, a żadna z jego części nie może być interpretowana w oderwaniu od
pozostałych.

3.

UWAGI OGÓLNE

OWU to dokument stworzony przez TIPEO. Jest to dokument, który obowiązuje
wszystkich kontrahentów TIPEO oddających na rzecz TIPEO przestrzeń celem
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4.

wyświetlania określonych przez TIPEO treści w ramach tej przestrzeni
(dzierżawa powierzchni reklamowej).
Współpraca z TIPEO nie stanowi zawiązania spółki, partnerstwa lub innego,
wspólnego przedsięwzięcia. Strony są niezależnymi partnerami, zaś każda z
nich zobowiązuje się do poszanowania samodzielności gospodarczej drugiej
Strony.

5.

PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest odpłatne oddawanie przez Partnera na rzecz TIPEO

6.

indywidualnych ustaleń z Partnerem, przy czym Partner nie może
samodzielnie promować treści wyświetlanych w ramach przekazywanej
przestrzeni, w tym w szczególności wykonywać jakichkolwiek działań (usług)
opartych o tą przestrzeń (np. zachęcanie do interakcji) (dzierżawa/najem
powierzchni reklamowej na stronie lub podstronie zarządzanej przez
Partnera). Treści wskazane przez TIPEO, do umieszczenia których dojdzie na
przestrzeni Partnera, będą treściami związanymi z konkretnym Serwisem lub
Serwisami.
TIPEO jest podmiotem, który świadczy Usługę.

7.

przestrzeni celem wyświetlania w ramach tej przestrzeni treści wskazanych
przez TIPEO. Określenie konkretnych treści przez TIPEO następuje w ramach

REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY
Zawarcie Umowy następuje w drodze elektronicznej, poprzez utworzenie
konta oraz złożenie przez Partnera oświadczenia (za pośrednictwem
formularza udostępnionego przez TIPEO) dotyczącego akceptacji warunków
OWU. Momentem zawarcia Umowy jest interakcja (kliknięcie) z
indywidualnym łączem przesłanym przez TIPEO w wiadomości elektronicznej
wysłanej na adres email Partnera podany przy tworzeniu konta. Dla zawarcia

8.

Umowy nie jest wymagany tradycyjny podpis Partnera.
TIPEO dąży do maksymalnego uproszczenia formalności w relacjach z

Partnerami. W niektórych przepadkach TIPEO może jednak wymagać od
Partnerów dodatkowych czynności uwierzytelniających, przed lub po
zawarciu Umowy. W szczególności, TIPEO może żądać przedłożenia przez
Partnera:

a.

odpisu z KRS lub innego rejestru właściwego dla kraju Partnera (w
przypadku Partnera będącego osobą prawną lub jednostką
organizacyjną niemającą osobowości prawnej) albo zaświadczenia o
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(w przypadku prowadzenia przez Partnera zarejestrowanej
jednoosobowej działalności gospodarczej);
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b.

c.

9.

10.

11.

SERWISY
Serwisy służą do świadczenia przez TIPEO Usług dla Kupujących. TIPEO tworzy

Serwisy, w oparciu o które świadczone są Usługi. Serwisy tworzone są w
oparciu o materiały własne TIPEO, a także materiały przekazywane przez
Partnerów, przy czym materiały te muszą spełniać wszystkie wymagania
określone w OWU.

TIPEO jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za treść Serwisu oraz
oświadcza, że znane mu są spoczywające na nim obowiązki wynikające z
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku powzięcia
przez Partnera wiedzy o tym, że treści Serwisu lub Serwisów naruszają
przepisy powszechnie obowiązującego prawa niezwłocznie poinformuje o
tym TIPEO.

WARUNKI WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCE PARTNERA
Partnerem może być wyłącznie:
a.
osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, która świadczenie objęte Umową realizuje w
celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego
zawodu (osoba fizyczna nie będąca konsumentem). Powyższe nie
wyklucza współpracy z osobami nieposiadającymi zarejestrowanej
b.

12.

13.

przedłożenia do wglądu kopii dowodu osobistego lub innego
dokumentu tożsamości w przypadku Partnera będącego osobą
fizyczną lub w przypadku osób fizycznych działających za Partnera;
certyfikatu rezydencji podatkowej.

działalności gospodarczej (np. działalność nierejestrowana); lub
osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje

zdolność prawną.
TIPEO może wstrzymać lub odmówić dalszego korzystania z przestrzeni w

przypadku stwierdzenia uchybienia elementom punktów powyżej. TIPEO
poinformuje o tym fakcie Partnera mailowo.

MONITOROWANIE PRZESTRZENI REKLAMOWEJ ORAZ STRON I PODSTRON
PARTNERA
Przestrzeń oddane przez Partnera może być monitorowana przez TIPEO pod
kątem sprawdzenia poprawności wykonywania Umowy (tego, czy przestrzeń
została udostępniona we wskazanym terminie i dalej jest udostępniona). W
przypadku podejrzenia że Partner w jakikolwiek sposób narusza
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postanowienia Umowy TIPEO może wstrzymać lub odmówić dalszego
korzystania z przestrzeni. TIPEO poinformuje o tym fakcie Partnera mailowo.
TIPEO może wskazać przy tym czynności, które Partner musi podjąć dla
wznowienia wykorzystania przez TIPEO tej przestrzeni, zakreślając przy tym
termin na ich dokonanie.

14.
15.

16.

OBOWIĄZKI PARTNERA

Partner zobowiązuje się do realizacji postanowień Umowy,
uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

przy

Partner zobowiązuje się do korzystania z zasobów TIPEO wyłącznie w celach
zgodnych z ich przeznaczeniem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

W szczególności, Partner zobowiązuje się nie korzystać z zasobów TIPEO oraz
zapobiegać korzystaniu z nich w celu złamania lub obejścia prawa oraz reguł
uczciwego obrotu. W przypadku uzyskania w jakikolwiek sposób wiadomości
o takim użyciu zasobów TIPEO lub próbach takiego użycia Partner jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym TIPEO oraz przekazać dane
osób odpowiedzialnych, jeżeli takie dane posiada, a także poinformować
TIPEO o sposobie reakcji Partnera na uzyskanie takiej wiadomości wraz z
uzasadnieniem.
Partner zobowiązuje się do zachowania najwyższych standardów
bezpieczeństwa:
a.
podczas korzystania z zasobów TIPEO, jak i do powzięcia wszelkich
niezbędnych kroków mających na celu zapobieżenie uzyskania
dostępu do zasobów TIPEO przez jednostki niepowołane, w tym do
poinformowania wszystkich pracowników Partnera o poufnym
charakterze informacji, do których uzyskują dostęp; oraz
b.
powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa i integralności zasobów TIPEO, co
obejmuje instalowanie lub umożliwienie instalacji tylnych wejść,

17.

wykorzystanie luk bezpieczeństwa lub modyfikacji interfejsu.
Partner zobowiązuje się i gwarantuje, że przez cały okres obowiązywania

Umowy:
a.
za pośrednictwem oraz z wykorzystaniem zasobów TIPEO nie będą

b.

przesyłane przez
bezprawnym;

Partnera

jakiekolwiek

treści

o

charakterze

za pośrednictwem zasobów TIPEO nie będzie dochodzić do zbiórki
pieniędzy, tj. przekazywania jakichkolwiek środków, rzeczy lub
świadczenia usług pod tytułem darowizn (co uwzględnia tzw. „tipy”,
„donacje”, „donejty”: itp.).
W przypadku uzyskania informacji lub uzasadnionego podejrzenia o
naruszeniu powyższych zobowiązań, niezależnie od innych uprawnień
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przysługujących TIPEO, TIPEO może ograniczyć w całości lub części dostęp
Partnera do zasobów TIPEO, co nie będzie stanowiło naruszenia postanowień
Umowy.
Partner oświadcza i gwarantuje, że prowadzi działalność gospodarczą lub
zawodową, zaś przystąpienie do Umowy związane jest wyłącznie z
prowadzeniem i wykonywaniem tej działalności, nie zaś z wykonywaniem

jakichkolwiek usług lub realizacją jakichkolwiek świadczeń na rzecz TIPEO.
Tym samym, w przypadku jakiejkolwiek decyzji lub aktu władczego
kwestionującego rzeczone oświadczenie (oświadczenie nieprawdy) oraz
nakładającego na TIPEO jakiekolwiek zobowiązania, Partner pokryje te
18.

19.

20.

21.

zobowiązania w całości.
Partner wyraża nieodpłatną czasowo zgodę na wykorzystanie jego wizerunku

(imię, nazwisko, nick, portret lub avatar) przez TIPEO w celach związanych z
promocją zasobów TIPEO oraz promocją lub tworzeniem Serwisów. Zgoda
powyższe trwa pomimo rozwiązania Umowy, chyba że Partner wprost ową
zgodę wycofa. Wycofanie zgody w trakcie obowiązywania Umowy jest
niemożliwe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
TIPEO nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęte skutkami
czynności, komunikacji oraz jakichkolwiek innych interakcji, które Partner lub
podmiot działający na jego zlecenie podejmuje bezpośrednio z Kupującym.
TIPEO nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania w procedurze
tworzenia przez Partnera konta nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji,
w tym danych Partnera, jak i za brak aktualizacji tych danych przez Partnera
pomimo ich zmiany. Powyższe dotyczy także nieprawdziwości oświadczeń
złożonych przez Partnera lub w toku tworzenia konta.
TIPEO nie ponosi odpowiedzialności za skutki, w tym jakiekolwiek szkody
Partnera, Kupującego lub podmiotów trzecich, powstałe w wyniku:

a.

działania lub zaniechania podmiotów, za które TIPEO nie ponosi
wyłącznej winy, w tym w szczególności za awarie, niedostępność lub

nieprawidłowe działanie systemów informatycznych operatorów
telekomunikacyjnych, działania hakerów lub innych osób trzecich

podejmujących działania zmierzające do uzyskania środków
pieniężnych podstępem lub przy pomocy ingerencji w przetwarzanie

b.
c.

danych;
przyczyn o charakterze siły wyższej, w tym w szczególności przyczyny
związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-COV-2;
działania lub zaniechania instytucji pośredniczącej umożliwiającej
funkcjonowanie systemu internetowego obsługującego płatności
elektroniczne;
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d.
e.

f.

awarii lub niedostępności systemów płatności, jeżeli nie dało się im
zapobiec pomimo zachowania należytej staranności;
rozszerzenia, zmiany, ograniczenia lub zaprzestania oferowania
niektórych lub wszystkich funkcji i narzędzi dostępnych, w tym tych

dostępnych w ramach poszczególnych systemów płatności;
czynności podjętych przez TIPEO zgodnie z postanowieniami Umowy

lub innymi dokumentami przekazanymi Partnerowi;
W zakresie w jakim odpowiedzialność TIPEO nie jest wyłączona przez

postanowienia Umowy, ogranicza się ona do rzeczywistych strat.
Odpowiedzialność odszkodowawcza TIPEO za utracone korzyści Partnera
22.

23.

oraz podmiotów trzecich zostaje wyłączona.
W przypadku wystąpienia przeciwko TIPEO przez osoby trzecie z jakimikolwiek

roszeniami nieobjętymi odpowiedzialnością, o której mowa w punkcie
poprzednim, Partner zwolni TIPEO z tych roszczeń oraz wstąpi do toczących
się postępowań lub rozmów.
Partner ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie, podejmowane przez
siebie działania, wszelkie treści udostępnione lub wprowadzone do zasobów
TIPEO przez siebie, wszelkie naruszenia Umowy lub innych dokumentów
przekazanych przez TIPEO, a także ponosi odpowiedzialność w zakresie, w
jakim nie ponosi jej TIPEO. Odpowiedzialność Partnera obejmuje rzeczywiste
straty oraz utracone korzyści, w tym zaś wszelkie koszty poniesione przez
TIPEO celem ochrony przed zgłoszonymi w stosunku do TIPEO roszczeniami.
Dodatkowo, Partner zobowiązuje się do wstąpienia w miejsce lub obok TIPEO
do wszelkich postępowań toczących się w związku z Umową lub innych
dokumentów
przekazanych
przez
TIPEO,
zwolnienia
TIPEO
z
odpowiedzialności, w tym do zaspokojenia roszczeń wobec osób trzecich lub
pokrycia roszczeń regresowych TIPEO oraz do zwrotu zasądzonych od TIPEO
odszkodowań, kosztów, grzywien, nawiązek itp. Partner zobowiązuje się
również do pokrycia kar umownych nałożonych na TIPEO przez uprawnione
podmioty w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez

Partnera zobowiązań wynikających z postanowień Umowy lub innych
dokumentów przekazanych przez TIPEO, jak również w związku ze zgłoszeniem
roszczeń osób trzecich, wniesionych przeciwko TIPEO, wynikających z lub
związanych z naruszeniem przez Partnera postanowień Umowy, innych
24.

dokumentów przekazanych przez TIPEO lub odpowiednich przepisów prawa.
Dla usunięcia wszelkich wątpliwości Partner oświadcza, że ponosi
odpowiedzialność za podmioty działającego jako jego podwykonawcy oraz
działające na jego zlecenie jak za działania własne.
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25.

PRAWA AUTORSKIE
Partner gwarantuje, że posiada oraz będzie posiadać prawa do wszelkich
treści przekazanych TIPEO (w tym, wprowadzonych przez siebie do zasobów
TIPEO). Partner zachowuje prawa do tych treści oraz może je w każdym czasie
zmienić, zastąpić lub usunąć, z tym zastrzeżeniem, że wraz z wprowadzeniem
przez siebie treści do zasobów TIPEO, niezależnie od sposobu i chwili
wprowadzenia tej treści, Partner udziela TIPEO nieodpłatnej, nieograniczonej
czasowo oraz terytorialnie licencji niewyłącznej na ich:

a.
b.

stosowanie,
wyświetlanie,
przekazywanie
i
niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

przechowywanie

utrwalanie trwale lub przejściowo na wszelkich nośnikach dostępnych
w chwili zawarcia Umowy, w szczególności na wszelkich nośnikach

magnetycznych umożliwiających odbiór przy wykorzystaniu
komputera oraz różnego rodzaju technik multimedialnych (w tym
techniki cyfrowej i zapisu magnetycznego), wprowadzanie do pamięci
ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera i do pamięci
nietrwałej RAM, oraz do serwerów sieci komputerowych, także ogólnie
dostępnych w rodzaju sieci Internet;
c.
tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie,
zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
d.
wprowadzenia do sieci Internet i elektronicznego udostępniania
odbiorcom za pośrednictwem sieci Internet w taki sposób, aby
odbiorcy mogli mieć dostęp w miejscu i czasie przez nich wybranym;
e.
wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży zasobów TIPEO.
Dodatkowo, Partner wyraża nieodpłatną zgodę na takie tworzenie dzieł
zależnych do tych treści oraz do zmiany ich układu i kompozycji, a także ich
łączenia z innymi treściami udostępnionymi w ramach zasobów TIPEO.
Jednocześnie, Partner nieodpłatnie upoważnia TIPEO do decydowania o
pierwszym udostepnieniu tych treści oraz do prowadzenia nadzoru
autorskiego w stosunku do tych treści (o ile dotyczy).

26.

27.

WYNAGRODZENIE

Z tytułu realizacji Umowy Partnerowi przysługuje wynagrodzenie
efektywnościowe, które jest wynikową jakości powierzchni (np. ilością osób,

które wchodzą w interakcje w powierzchnią). Wysokość wynagrodzenia
określona jest w zasobach TIPEO (cennik).
Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest otrzymanie przez TIPEO:
a.
prawidłowo wystawionej faktury VAT. W takim wypadku kwota
wynagrodzenia powiększona zostanie o podatek VAT; lub
b.
prawidłowo wystawionego rachunku.
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Oba te dokumenty wskazywać muszą termin płatności 30 (trzydzieści) dni od
dnia doręczenia, przez które rozumie się transfer danych na serwer TIPEO.
Wynagrodzenie wypłacane będzie nie częściej niż raz w miesiącu. Strony
akceptują stosowanie, w tym przesyłanie i udostępnianie TIPEO faktur VAT,
28.

rachunków i innych dokumentów księgowych w formie elektronicznej.
Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich, dotyczących
go zobowiązań skarbowych,
ubezpieczeń
społecznych

podatkowych, związanych z systemem
oraz
wszelkich
innych
zobowiązań

publicznoprawnych, znajdujących zastosowanie do Partnera zgodnie
z przepisami prawnymi obowiązującymi w jego jurysdykcji oraz jurysdykcji
29.

30.

31.
32.

33.

TIPEO.
Partnerowi

nie

przysługuje

wynagrodzenie

za

czas

wstrzymania

wykorzystania przestrzeni oraz w przypadku odmowy korzystania z tej
przestrzeni, niezależnie od przyczyny tego wstrzymania lub odmowy.
TIPEO zachowuje prawo do zatrzymania środków należnych Partnerowi z
tytułu wynagrodzenia w przypadku, w którym wystąpią uzasadnione
przesłanki naruszenia Umowy lub innych treści udostępnionych w ramach
zasobów TIPEO przez TIPEO.
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy w całości,
zaś TIPEO dodatkowo przysługuje uprawnienie do rozwiązania lub zmiany
Umowy także w wybranej części, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Rozwiązanie za wypowiedzeniem lub zmiana Umowy staje się skuteczna z
końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło doręczenie wypowiedzenia.
TIPEO przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy, w całości lub części,
ze skutkiem natychmiastowym, jeśli zaistnieje którakolwiek z wymienionych
okoliczności:

a.

b.

c.
d.

Partner naruszył jakiekolwiek przepisy prawa, zasady współżycia
społecznego, dobre obyczaje, postanowienia Umowy lub innych treści

udostępnionych w ramach zasobów TIPEO przez TIPEO. Obejmuje to
także uzasadnione podejrzenie wystąpienia powyższych okoliczności;

zachodzi uzasadnione podejrzenie nieprawdziwości lub braku
aktualności oświadczeń złożonych przez Partnera w toku współpracy

Stron, zwłaszcza zaś w toku tworzenia konta;
Partner dopuści się naruszeń związanych ze znakami towarowymi
TIPEO lub podmiotów współpracujących z TIPEO;
Partner użyje zasobów TIPEO niezgodnie z ich przeznaczeniem i/lub
dopuści się naruszeń związanych z przekazaną przestrzenia;
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e.

f.

34.

35.

36.

37.

38.

użyje zasoby TIPEO (w tym, Usługi) w celu przetransferowania środków
finansowych pomiędzy dwoma kanałami płatniczymi, nad którymi
sprawuje kontrolę (np. w celu spieniężenia salda telefonicznego czy
wygenerowania tzw. nieściągalnych należności);

swoją działalnością doprowadzi lub choćby narazi na doprowadzenie
do
szkody
powstałej
po stronie TIPEO lub podmiotów

współpracujących z TIPEO.
Rozwiązanie, dla swojej ważności (rygor nieważności), wymaga:

a.
b.

formy pisemnej dla Partnera;
formy pisemnej lub formy wiadomości email dla TIPEO.

Rozwiązanie za porozumieniem Stron wymaga dla swojej ważności (rygor
nieważności) formy pisemnej.

Jednostronna zmiana Umowy przez TIPEO wymaga formy pisemnej lub formy
wiadomości email. Zmiana innych treści udostępnionych w ramach
zasobów TIPEO przez TIPEO nie stanowi zmiany Umowy i wywiera skutek od
chwili poinformowania Partnera o zmianie lub od chwili wskazanej przez
TIPEO.
Z momentem ustania Umowy TIPEO jest uprawniony do usunięcia konta lub
ograniczenia dostępu Partnera do konta.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
Żadna ze Stron nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków
wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony. Wszystkie
postanowienia Umowy stosuje się do następców prawnych Stron.

KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy lub innych treści
udostępnionych w ramach zasobów TIPEO przez TIPEO, z mocy prawa lub

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne,
pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione, na
mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni
skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone
do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
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39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

DORĘCZENIA I KOMUNIKACJA
Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich
zmianach adresów do doręczeń lub innych danych pod rygorem uznania
doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczny.

Partner zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na każdą informację od
TIPEO w terminie nieprzekraczającym 7 (słownie: siedmiu) dni

kalendarzowych, a w przypadku oznaczenia wezwania jako „Pilne”, w terminie
nieprzekraczającym 24 godzin od momentu odbioru.

W przypadku braku odpowiedzi przez Partnera na informację od TIPEO w
terminach określonych w punkcie powyżej przyjmuje się, że Partner zapoznał
się z jego treścią oraz je zaakceptował.
Partner może podjąć kontakt z Tipeo za pośrednictwem:

a.
b.
c.

połączenia telefonicznego: +48 570 910 002;
poczty elektronicznej: tipeo@leadgroup.pl;
adresu korespondencyjnego.

PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY
Postanowienia Umowy oraz wynikające z nich zobowiązania podlegają
prawu polskiemu oraz zostały sporządzone w języku polskim.
Wszelkie spory wynikłe na tle Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości Strony poddają je pod
rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego dla siedziby TIPEO.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy lub Dokumentacji
mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności
Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

46.

DANE OSOBOWE
Partner nie uzyskuje dostępu do danych osobowych Kupujących w zakresie

47.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
TIPEO może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych

szerszym, niż wynika to z publicznego udostępnienia tych danych przez tych
Kupujących. TIPEO nie przekazuje Partnerowi żadnych danych osobowych.

w zasobach TIPEO, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać
oferowania zarówno niektórych funkcji jak i całości narzędzi dostępnych w
zasobach TIPEO, w tym zintegrowanych z zasobami TIPEO. O zmianach
istotnych cech usług i narzędzi TIPEO informuje Partnera za pośrednictwem
wiadomości email. O zmianach innych TIPEO nie informuje.
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48.

Umowa oraz inne dokumenty przekazane przez TIPEO w ramach zasobów
TIPEO zawierają wszystkie postanowienia i ustalenia Stron objęte ich treścią
oraz zastępują wszelkie uprzednie porozumienia, ustalenia i uzgodnienia
zawarte pomiędzy Stronami, zarówno ustne jak i pisemne.
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