
UMOWA  

 

zawarta dnia ………………. w …………………. (dalej jako: „Umowa”), 

pomiędzy: 

 

IYP City Guides Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Karmelickiej 46/51, 31-128 Kraków, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI 

Wydział Gospodarczy pod nr 0000432813, NIP: 6762458686, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….., 

 

(wydruk aktualnej informacji o IYP City Guides Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego stanowi załącznik do niniejszej 

Umowy), 

zwaną dalej: „IYP” 

 

a  

 

………………………………………………………………………………, 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….., 

 

(wydruk aktualnej informacji o ………………………………. z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego stanowi załącznik do niniejszej Umowy), 

zwaną dalej: „Partnerem” 

 

IYP oraz Partner mogą być w dalszej części niniejszej Umowy zwani łącznie „Stronami” oraz każdy 

indywidualnie „Stroną”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zważywszy, że: 

 

- IYP prowadzi sklep internetowy pod adresem: www.shop.poland.inyourpocket.com; 

- Partner prowadzi sklep internetowy pod adresem: ……………………………………. 

- zamiarem Stron jest zawarcie umowy, na mocy której IYP będzie zamieszczał w swoim sklepie 

internetowym prezentacje produktów Partnera wraz z linkiem przekierowującym na stronę internetową 

Partnera z danym produktem; w sytuacji, gdy użytkownik wejdzie poprzez link na stronę danego 

produktu, IYP otrzyma wynagrodzenie, którego wysokość będzie uzależniona od tego, czy użytkownik 

złoży zamówienie na produkt. 

 

Strony zawierają umowę o następującej treści. 

 

§ 1 

Słowniczek 

 

1. Sklep – sklep internetowy IYP, prowadzony pod adresem 

www.shop.poland.inyourpocket.com. 

2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu.  

3. Produkt – produkt Partnera, którego prezentacja zostanie zamieszczona w Sklepie. 

4. Link – hiperłącze zamieszczone przy prezentacji Produktu, przekierowujące na stronę 

internetową Partnera z danym Produktem. 

5. Prezentacja Produktu – zestaw informacji i komponentów zamieszczanych w Sklepie, a 

otrzymanych przez IYP od Partnera, na który składają się: nagłówek, Link, zdjęcie Produktu, 

krótki opis Produktu. 

 

§ 2  

Postanowienia ogólne 

 

1. Na mocy niniejszej Umowy IYP będzie zamieszczał na stronie Sklepu zdjęcia Produktów wraz 

z nagłówkiem, z krótkim jego opisem oraz wraz z Linkiem („Prezentacja Produktu”). 

2. Za działania opisane w ust. 1, IYP otrzyma od Partnera wynagrodzenie w wysokości i na 

zasadach opisanych w Umowie. 

3. IYP oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania stroną 

www.shop.poland.inyourpocket.com. 

4. Partner oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania stroną ……………………. 

5. Strony oświadczają, że nie zachodzą żadne okoliczności faktyczne i prawne, które 

uniemożliwiałyby lub utrudniały wykonanie nin. Umowy. 



6. Strony ustalają następujące adres mailowe do doręczeń (w sytuacji, gdy taką formę doręczeń 

zakłada niniejsza Umowa): 

- dla IYP: ………………………… 

- dla Partnera: ……………………… 

§ 3 

Zasady współpracy i obowiązki Stron 

 

1. Partner dostarczy IYP, w formie mailowej, nie później niż w ciągu ……. dni od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy, Prezentacje Produktów (w rozumieniu § 1). 
2. IYP – w razie dostarczenia kompletnych i zgodnych z dalszymi postanowieniami nin. 

paragrafu Prezentacji Produktów – zamieści je na stronie Sklepu, nie później niż w ciągu 

………. dni od dnia dostarczenia Prezentacji Produktów. 
3. W Sklepie może zostać zamieszczonych maksymalnie …….. Prezentacji Produktów Partnera. 
4. Prezentacja Produktu powinna spełniać następujące wymagania: 

- w odniesieniu do Linku – link musi umożliwiać prawidłowe przekierowanie na stronę danego 

Produktu; 

- w odniesieniu do zdjęcia Produktu – zdjęcie powinno być w formacie pliku ……., w 

rozdzielczości nie mniejszej niż …… 

- w odniesieniu do nagłówka – nagłówek nie może przekraczać …… znaków. 

- w odniesieniu do opisu Produktu – opis nie może przekraczać …… znaków. 

5. Z chwilą przesłania zdjęć i opisów Produktów do IYP, Partner udziela IYP nieodpłatnej, 

niewyłącznej licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do zdjęć i opisów 

Produktów – w celu ich publikacji w Sklepie - na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 

poniżej oraz w zakresie prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 

zdjęć i opisów Produktów, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieokreślony. 
6. Licencja dotyczy następujących pól eksploatacji: 
a) wytwarzanie egzemplarzy dzieła techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

b) utrwalenie w całości lub we fragmentach na wszelkich nośnikach wizualnych i 

audiowizualnych, w tym na taśmie światłoczułej, magnetycznej, celuloidowej, nośnikach 

cyfrowych DVD, CD, CD ROM, VSD, MINI Disc, płytach MP3, kliszy fotograficznej, płycie 

analogowej, dysku optycznym 

c) wprowadzanie do pamięci komputera 

d)  publiczne odtwarzanie i wystawianie 

e) rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, 

rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i 

graficznych, kolażu, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, 

kadrowania, 

f) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego lub obróbki komputerowej, 

g) rozpowszechnianie i publikacja w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy 



h) kopiowanie techniką reprograficzną, cyfrową 

7. Twórcy zdjęć i opisów Produktów wyrażają zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie ze 

zdjęć i opisów Produktów przez IYP z pominięciem wskazania nazwiska i imienia lub 

jakichkolwiek innych danych twórców. 
Partner oświadcza, że przesłane zdjęcia i opisy Produktów nie naruszają w żaden sposób prawa ani 

jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych do zdjęć i 

opisów Produktów.  

Partner zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęć i opisów Produktów, w tym 

prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

Partner oświadcza, że nie przeniósł majątkowych praw autorskich do zdjęć i opisów 

Produktów na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do 

korzystania ze zdjęć lub opisów Produktów. Partner ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

IYP z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń, zobowiązuje się również zwolnić IYP od 

jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, w 

szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z 

roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 

8. W sytuacji, gdy Partner nie jest twórcą zdjęć lub opisów Produktów, o których mowa powyżej, 

Partner zapewnia, że uzyskał od twórcy następujące oświadczenia: 
- upoważniające IYP do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych związanych ze 

zdjęciami i opisami Produktów; 

- zezwalające na wprowadzanie zmian do zdjęć i opisów Produktów; 

- zawierające zobowiązanie do niewykonywania przez twórcę autorskich praw osobistych w sposób 

naruszający uzasadnione interesy IYP. 

9. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń Partnera zawartych niniejszym paragrafie, Partner 

zapłaci IYP karę umowną w wysokości ……….. zł, w terminie 7 dni od dnia wezwania go do 

zapłaty. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżoną karę umowną, na zasadach ogólnych. 
10. Partner nie może wypowiedzieć ww. umowy licencyjnej w okresie obowiązywania niniejszej 

Umowy.  
11. Strony podkreślają, że Prezentacja Produktu nie ma charakteru oferty, a jedynie charakter 

informacyjny. IYP nie ponosi odpowiedzialności za treść oferty dotyczącej Produktu, 

zamieszczonej na stronie internetowej Partnera. Jednocześnie Partner zobowiązany jest do: 
- powstrzymania się od umieszczania na swojej stronie internetowej treści naruszających prawo lub 

normy obyczajowe, w szczególności treści pornograficznych, treści naruszających dobra 

osobiste innych osób, treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności 

intelektualnej; 

- wykorzystywania swojej strony internetowej w celu niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami. 

12. Jednocześnie zastrzega się, że Prezentacje Produktów będą dostosowane do charakteru 



Produktów i ewentualnych ograniczeń prawnych w tym zakresie, co w szczególności dotyczy 

napojów alkoholowych i zakazu ich reklamowania. 
 

§ 4 

Wynagrodzenie IYP 

 

1. Za zamieszczanie na stronie Sklepu Prezentacji Produktów Partnera, IYP będzie otrzymywał 

wynagrodzenie, wg zasad opisanych poniżej. 
2. Gdy Użytkownik, na skutek kliknięcia w Link, przeniesie się na stronę Produktu Partnera, 

nastąpi oznaczenie Użytkownika identyfikatorem IYP i zapisanie tej informacji w pliku cookie 

na komputerze Użytkownika. Tym samym Użytkownik zostanie przypisany do IYP do czasu 

wygaśnięcia ważności pliku cookie. 
3. Czas ważności pliku cookie wynosi minimum ………. 
4. IYP nabywa prawo do wynagrodzenia w następujących sytuacjach i w podanej wysokości: 
5. a) w sytuacji kliknięcia przez Użytkownika w Link prowadzący do danego Produktu – 

wynagrodzenie w wysokości ……… 
b) w sytuacji złożenia przez Użytkownika, posiadającego ważny plik cookie, zamówienia na zakup 

określonego Produktu – wynagrodzenie w wysokości …………….  

6. Łączna kwota wynagrodzenia, obliczona wg zasad wskazanych w ust. 5, będzie naliczana 

przez Partnera każdorazowo na koniec miesiąca kalendarzowego, obejmując kliknięcia i 

zamówienia z danego mijającego miesiąca. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzenia za 

dany miesiąc, wraz z wykazem potwierdzającym sposób jej obliczenia, będzie przesyłana IYP 

przez Partnera mailowo najpóźniej do 5. dnia kolejnego miesiąca. 
7. Łączna kwota wynagrodzenia, o której mowa powyżej, zostanie zapłacona przez Partnera na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez IYP, przelewem na rachunek bankowy IYP 

wskazany na tej fakturze, w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez IYP faktury VAT. 
8. W przypadku niewywiązania się przez Partnera z obowiązków wskazanych w ust. 6 lub 

przekazania IYP nieprawdziwych danych, Partner zapłaci IYP karę umowną w wysokości 

……….. zł, w terminie 7 dni od dnia wezwania go do zapłaty. Zastrzeżona kara umowna nie 

wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę 

umowną, na zasadach ogólnych. Zastrzeżona w nin. ustępie kara umowna będzie należna 

niezależnie od wynagrodzenia, które Partner powinien zapłacić – zgodnie z ust. 5. 
 

     § 5 

Wypowiedzenie Umowy 

 

1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 

2. IYP może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w razie naruszeń 

postanowień Umowy przez Partnera. 



3. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem, 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. W razie wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, IYP ma prawo 

otrzymać wynagrodzenie za kliknięcia i zamówienia na Produkty złożone do dnia wygaśnięcia 

Umowy, nawet jeżeli zamówienie zostanie zrealizowane i zapłacone po wygaśnięciu Umowy. 

 

 

 

 
§ 6 

Klauzula poufności 

 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zapewnienia całkowitej poufności wszelkich informacji 

handlowych, technicznych, organizacyjnych, operacyjnych oraz innych informacji 

dotyczących działalności drugiej Strony uzyskanych w trakcie zawierania i wykonywania 

niniejszej Umowy (dalej jako: „Informacje Poufne”). 

2. Informacje Poufne nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane i 

udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez wyraźniej, uprzedniej zgody drugiej 

Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych 

postanowień Umowy. 

3. Strony uprawnione są do przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom 

zleceniobiorcom i wykonawcom, wyłącznie gdy jest to konieczne do wykonania Umowy. W 

takim przypadku ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez 

pracowników i podwykonawców, jak za własne działania bądź zaniechania. 

4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów: 

a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

orzeczenie sądu lub decyzję właściwego organu; 
b) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod 

warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji; 
c) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed 

dniem uzyskania takich informacji w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy; 
d) które są lub staną się dostępne publicznie bez naruszania niniejszej klauzuli poufności. 
5. W przypadku naruszenia przez Partnera obowiązku zachowania poufności, o którym mowa 

powyżej, niezależnie od innych postanowień umownych, Partner zapłaci IYP karę umowną w 

wysokości ..………..... zł (słownie………………………………. zł) za każdy przypadek 

naruszenia, w terminie 7 dni od dnia wezwania go do zapłaty. 



Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżoną karę umowną, na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. Wszelkie pisma/maile, wysyłane w związku wykonywaniem Umowy, zostaną uznane za 

prawidłowo doręczone, pod warunkiem wysłania ich na adres Strony wskazany w komparycji 

Umowy/w § 2 ust.6. Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o każdej 

zmianie danych do doręczeń. Brak zawiadomienia skutkuje uznaniem za skutecznie 

doręczoną przesyłkę/maila wysłaną na ostatni znany adres. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy 

zostało uznane za nieważne, nie wpływa to na ważność całej Umowy, która w pozostałej 

części pozostaje nienaruszona. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Strony zgodnie ustalają, że prawem właściwym dla zawarcia, obowiązywania, wykonania i 

interpretacji niniejszej Umowy będzie wyłącznie prawo obowiązujące w Polsce. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 

polskiemu, miejscowo właściwemu dla siedziby IYP. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

 

Za IYP       Za Partnera 

 

…………………………..     …………………………… 


