
  
REGULAMIN  

  
Niniejszy Regulamin okre śla zasady współpracy pomi ędzy:  

  
Optimise Media Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 107, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 310668, o kapitale zakładowym 125 000 
złotych, NIP 527-25-83-283 
  
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Magdalena Czachowska - Dyrektor 
Zarządzający, zwaną dalej „OPTIMISE”,  

oraz 
  

WYDAWCĄ 
   
1.         Postanowienia Ogólne  
1.1.        Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki współpracy Stron  

w zakresie: 
1.1.1.    udostępnienia OPTIMISE przez Wydawcę powierzchni reklamowej, 

wykorzystywanej przez  OPTIMISE  celem świadczenia Usług na rzecz 
Reklamodawców, z wykorzystaniem technologii pozwalającej  
na przekierowywanie Użytkowników odwiedzających Strony Internetowe 
Wydawców do Stron Internetowych Reklamodawców, 

1.1.2.    warunków ustalania i otrzymywania przez Wydawców prowizji zgodnie  
z Warunkami Płatności. 

1.2.        Poniższe słowa i wyrażenia będą miały znaczenie następujące, chyba, że co innego 
wynika z kontekstu niniejszego Regulaminu: 

Wydawca Oznacza osobę fizyczną, prowadzącą 
działalność gospodarczą, osobę prawną 
lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, 
podejmującą współpracę z OPTIMISE na 
zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie 

Konto  Wydawcy Bezpieczny obszar Strony Internetowej 
OPTIMISE, do którego Wydawca 
otrzyma dostęp zgodnie z punktem 2. 
Regulaminu 

Materiały Reklamowe Oznacza  wszelkie banery, linki 
tekstowe, kreacje mailingowe, artykuły 
sponsorowane. Oraz inne materiały 
odnoszące się do Produktu lub Strony 
Internetowej Reklamodawcy. Materiały 
reklamowe Wydawca otrzymuje od 
OPTIMISE lub pobiera z swojego konta i 
umieszcza na Stronie Internetowej, którą 



zarządza lub w inny sposób udostępnia 
Użytkownikom (np.: mailing) 

Strona Internetowa Wydawcy Oznacza stronę internetową edytowaną, 
prowadzoną, zarządzaną i 
administrowaną lub rozpowszechnianą 
przez Wydawcę 

Prowizja Oznacza wynagrodzenie płatne przez 
OPTIMISE na rzecz Wydawcy 

Stawka Prowizji Oznacza stawkę Prowizji z tytułu 
udostępnienia przez Wydawcę 
powierzchni reklamowej na zasadach 
określonych w  niniejszym Regulaminie. 
Wysokość Stawki Prowizji uzależniona 
jest każdorazowo i w zależności od 
kampanii. Zasady ustalania Stawek 
Prowizji określa pkt 5 niniejszego 
Regulaminu 

Informacje Poufne Oznacza w odniesieniu do każdej ze 
stron wszelkie informacje poufne, jakie 
strona może otrzymać w związku z 
działalnością i prowadzeniem spraw na 
podstawie niniejszego Regulaminu, a w 
szczególności know-how oraz inne 
tajemnice przedsiębiorstwa drugiej 
strony, zdefiniowane szerzej w punkcie 
7.5 Regulaminu 

Własność Intelektualna Oznacza w szczególności patenty, wzory 
użytkowe, znaki towarowe, nazwy 
handlowe lub domenowe oraz adresy e-
mailowe, prawa autorskie (włączając 
wszelkie takie prawa do układów 
typograficznych stron internetowych i 
oprogramowania) zarejestrowane lub nie 
oraz wszelkie wnioski o rejestrację lub 
prawa do wnioskowania o rejestrację 
któregokolwiek z wyżej wymienionych, 
oraz praw do wynalazków, know-how, 
tajemnic handlowych oraz innych 
informacji poufnych, praw do baz danych 
i innych praw własności intelektualnej 
podobnego lub korespondującego 
rodzaju, jakie istnieją teraz lub będą 
istniały w przyszłości w jakiejkolwiek 
części świata 

Reklamodawca Firma/Osobę prawną, na rzecz której 
świadczone są Usługi w celu sprzedaży 
lub promowania jej towarów i/lub usług 

Strona Internetowa 
Reklamodawcy 

Oznacza każdą stronę internetową 
prowadzoną, zarządzaną i 
administrowaną lub rozpowszechnianą 
przez Reklamodawcę, do której 



przekierowywani są Użytkownicy ze 
Strony Internetowej Wydawcy 

OPTIMISE Oznacza Optimise Media Poland Sp z 
o.o. 

Strona Internetowa OPTIMISE Oznacza stronę internetową 
utrzymywaną przez 
OPTIMISE https://www.optimise.pl/ lub 
pod inną nazwą domeny, o której w 
przypadku zmiany Wydawca zostanie 
powiadomiony niezwłocznie.  

Warunki Płatności Oznacza warunki płatności Prowizji, jakie 
mają zastosowanie do emisji 
poszczególnych materiałów reklamowych 
rozpowszechnianych przez Stronę 
Internetową Wydawcy. Zasady 
określania i zmiany Warunków Płatności 
określa pkt. 5 niniejszego Regulaminu 

Zakazana Strona Oznacza stronę internetową zawierającą 
jakiekolwiek informacje lub materiały 
naruszające prawa własności 
intelektualnej osób trzecich lub które są 
lub mogą być obiektywnie uważane za 
szkalujące, obsceniczne, pornograficzne, 
obraźliwe, przerażające, bluźniercze, lub 
podżegające do nienawiści rasowej lub 
które promują jakąkolwiek nielegalną 
działalność obejmującą w szczególności 
tworzenie i/lub łamanie zabezpieczeń 
takich stron internetowych. 

Przekierowanie Oznacza przeniesienie Użytkownika, za 
pomocą materiałów reklamowych, na 
Stronę Internetową lub formularz 
kontaktowy Reklamodawcy.  

Usługa Usługi świadczone przez OPTIMISE na 
rzecz Reklamodawców przy 
wykorzystaniu powierzchni reklamowej 
udostępnionej OPTIMISE  przez 
Wydawcę na warunkach określonych w 
niniejszym Regulaminie. 

Użytkownik Oznacza użytkownika Internetu, który 
wchodzi na Stronę Internetową 
Wydawcy lub otrzymuje wiadomość 
mailową.  

  

 

2.    Rozpocz ęcie Współpracy. Dost ęp do Strony Internetowej OPTIMISE  
2.1.        W celu rozpoczęcia współpracy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 

kandydat na Wydawcę powinien: 



a)     dokonać rejestracji zgłoszenia na Stronie Internetowej OPTIMISE  poprzez 
wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej OPTIMISE 
oraz przesłanie stosownych oświadczeń i/lub umów wymaganych zgodnie z niniejszym 
Regulaminem, jak również przesłać zeskanowane kopie dokumentów, o których mowa 
w pkt. 2.3. Przesłanie zgłoszenia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego; 

b)    zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i dokonać jego akceptacji 
poprzez zaznaczenie pola akceptacji zamieszczonego pod treścią formularza 
rejestracyjnego. 

2.2.        Dokonanie rejestracji przez kandydata na Wydawcę zostaje potwierdzone przez 
OPTIMISE drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-
mail. OPTIMISE zastrzega sobie 7 dni roboczych na dokonanie weryfikacji kandydata 
na Wydawcę. W trakcie dokonywania weryfikacji OPTIMISE może żądać od kandydata 
na Wydawcę dodatkowych informacji wyznaczając odpowiedni termin na ich 
udzielenie, przy czym okresu tego nie wlicza się do 7-dniowego terminu, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, OPTIMISE 
wysyła Wydawcy na adres e-mail, wskazany w formularzu rejestracyjnym, informację 
o aktywacji jego Konta Wydawcy podając login i hasło, które umożliwiają Wydawcy 
dostęp do Strony Internetowej OPTIMISE, co oznacza przyjęcie oferty przez 
OPTIMISE. Dzień wysłania przez OPTIMISE informacji, o której mowa w zdaniu 
poprzednim uważa się za dzień zawarcia Umowy na zasadach i warunkach 
określonych w niniejszym Regulaminie, przy czym miejscem zawarcia Umowy jest 
każdorazowo Warszawa, a językiem Umowy, jest język, w których umowa zostaje 
zawarta. Brak informacji zwrotnej o aktywacji Konta Wydawcy oznacza negatywną 
weryfikację i nieprzyjęcie oferty Wydawcy. 

2.3.        W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych 
lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Wydawca 
zobowiązuje się dostarczyć zeskanowane kopie następujących dokumentów: 
2.3.1.    odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego; 
2.3.2.    decyzję o nadaniu numeru NIP; 
2.3.3.    zaświadczenie o nadaniu numeru REGON; 

2 3.4.  certyfikatu rezydencji (w przypadku wydawcy zarejestrowanego poza Polską); 
2.4.        W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, Wydawca 

zobowiązuje się przesłać następujące dokumenty: 
2.4.1.    kopię decyzji o nadaniu numeru NIP; 
2.4.2.    umowę dzierżawy praw do strony internetowej tj. prawa zamieszczania na niej 

materiałów reklamowych osób trzecich. 
2.5.        Załączenie dokumentów, o których mowa w pkt 2.3. i 2.4. jest warunkiem dokonania 

pierwszej wypłaty kwoty z tytułu Prowizji na rzecz Wydawcy, o którym mowa w pkt. 5. 
2.6.        Wydawca obowiązany jest do informowania OPTIMISE o wszelkich zmianach danych 

zawartych w dokumentach, o których mowa w pkt. 2.3. i 2.4. 
2.7.        Wydawca może w każdym czasie poprawiać swoje dane dostępne po zalogowaniu się 

do Konta Wydawcy, które zostały błędnie tam zamieszczone lub uległy zmianie, 
jednakże takie działanie nie może prowadzić do zmiany Wydawcy. 

2.8.         Administratorem danych osobowych podanych podczas rejestracji jest Optimise Media 
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-011) Al. Jerozolimskie 107, który 
przetwarza dobrowolnie podane dane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane za 
pośrednictwem formularza zapytanie, w tym na złożoną skargę lub reklamację. 



Informujemy o przysługującym prawie wglądu do treści Pani/Pana danych oraz ich 
poprawiania. 

   
3.    Wybór Materiałów Reklamowych  
3.1.        OPTIMISE umieści w Systemie OPTIMISE Materiały Reklamowe, które Wydawcy mogą 

zamieszczać na Stronach Internetowych Wydawców, zgodnie z Warunkami Kampanii. 
3.2.        W każdym czasie w trakcie trwania współpracy Wydawca może zaoferować OPTIMISE 

gotowość udostępnienia swoich Stron Internetowych w celu umieszczenia na nich 
poszczególnych Materiałów Reklamowych, zgłaszając w tym celu wniosek o 
podłączenie do Kampanii Reklamowej, za pośrednictwem procedury on-line dostępnej 
na Koncie Wydawcy. 

3.3.        Zgłoszenie Wydawcy zostanie przekazane do akceptacji Reklamodawcy. Z chwilą 
akceptacji wniosku Wydawcy przez Reklamodawcę, wybrane przez Wydawcę 
Materiały Reklamowe mogą być umieszczane przez na Stronie Internetowej Wydawcy 
lub w inny sposób udostępniane Użytkownikom. 

3.4.        OPTIMISE rezerwuje sobie prawo wyłącznego decydowania o odrzuceniu wniosku 
Wydawcy o podłączenie do Kampanii Reklamowej, o którym mowa w pkt. 3.2. przed 
przekazaniem go do akceptacji Reklamodawcy. 

3.5.        OPTIMISE ma prawo do wyłączenia, modyfikacji lub zmiany Materiałów Reklamowych 
pochodzących od Reklamodawcy. O dokonanej operacji OPTIMISE powiadomi 
Wydawcę niezwłocznie. 

   
4.    Obowi ązki Wydawcy  
4.1.        Wydawca nie będzie umożliwiał osobie trzeciej wykorzystania  informacji lub danych 

zamieszczonych na Koncie Wydawcy w celach niezgodnych z niniejszym 
Regulaminem.   

4.2.        Wydawca niezwłocznie poinformuje mailowo OPTIMISE na adres 
publisher.pl@optimisemedia.com lub inny adres mailowy, wskazany przez OPTIMISE 
jeżeli: 
4.2.1.    uważa, że miało miejsce lub może mieć miejsce nieuprawnione użycie hasła,  

o którym mowa w punkcie 2.2; lub 
4.2.2.    podejrzewa lub poweźmie wiadomość o jakimkolwiek innym rzeczywistym lub 

potencjalnym nadużyciu Konta Wydawcy przez współpracowników, 
podwykonawców lub pracowników Wydawcy lub osobę trzecią. 

4.3.        Wydawca nie będzie w żadnym wypadku korzystał z Zakazanych Stron w jakimkolwiek 
celu bezpośrednio lub pośrednio związanym z niniejszą Umową. 

4.4.        Wydawca gwarantuje, że: 
4.4.1.    jest właścicielem lub przysługuje mu prawo do korzystania z praw własności 

intelektualnej i innych odnoszących się do Strony Internetowej Wydawcy bądź 
bazy mailingowej; 

4.4.2.    spełnia wszelkie wymagania prawa, w szczególności odnoszące się do ochrony 
danych, w tym danych osobowych, reklamy i świadczenia usług drogą 
elektroniczną. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, uważa się za 
obowiązek Wydawcy zapewnić, że posiada on wszelkie licencje i spełnia 
wszelkie wymagania, jakie mogą odnosić się do Usług. W przypadku bazy 
mailingowej Wydawca musi posiadać dobrowolnie zatwierdzone zgody 
użytkowników na otrzymywanie informacji handlowych. Równocześnie jest 



obowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego legalność bazy 
mailingowej, poprzez nr GIODO; 

4.4.3.    Strona Internetowa Wydawcy ani udostępniane przez Wydawcę Użytkownikom 
w inny sposób materiały, nie rozpowszechniają, nie zawierają ani nie będą tego 
czynić w przyszłości, żadnych informacji i materiałów lub hipertekstowych 
linków do informacji i materiałów, które naruszają Prawa Własności 
Intelektualnej jakiegokolwiek Reklamodawcy, OPTIMISE lub jakiejkolwiek 
osoby trzeciej; 

4.4.4.    nie będzie rozpowszechniać, ani zamieszczać informacji, które są lub mogą być 
obiektywnie uważane za szkalujące, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, 
przerażające, bluźniercze, lub podżegające do nienawiści rasowej lub które 
promują jakąkolwiek nielegalną działalność obejmującą (ale nie 
wyłącznie)  łamanie zabezpieczeń (cracking, hacking); 

4.4.5.    nie będzie generował transakcji, formularzy bądź klików za pomocą środków, 
które w opinii OPTIMISE są oszukańcze, nieetyczne lub które niosą 
nieakceptowalne ryzyko dla Reklamodawcy. Prowizja nie będzie należna z 
tytułu ruchu generowanego za pomocą takich środków; 

4.4.6.    będzie stosował się do warunków każdego programu partnerskiego  
realizowanej w ramach Usługi, jakie zostały mu przekazane przez OPTIMISE 
zgodnie z pkt. 3.1. powyżej.  

4.5.        Wydawca zobowiązany jest przez cały czas respektować Własność Intelektualną i inne 
prawa OPTIMISE, Reklamodawców oraz osób trzecich. 

4.6.        Wydawca nie jest uprawniony, aby bezpośrednio lub pośrednio, zmieniać, edytować lub 
urozmaicać Materiały Reklamowe, chyba że na koncie Wydawcy będzie określone 
inaczej lub OPTIMISE wyrazi na to zgodę w trybie pisemnym lub drogą e-mailową. 

4.7.        OPTIMISE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek Strony 
Internetowej Wydawcy, ma jednak prawo monitorowania Stron Internetowych 
Wydawcy i wszelkich linków od i do takiej strony, w szczególności Linków 
Reklamodawców w celu nadzoru i administrowania Usług. 

4.8.        W przypadku otrzymania przez OPTIMISE reklamacji od któregokolwiek 
Reklamodawcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w odniesieniu do Strony Internetowej 
Wydawcy lub jakichkolwiek metod zastosowanych przez Wydawcę do kierowania 
ruchem internetowym do strony lub przez stronę, Wydawca będzie kooperował z 
OPTIMISE w rozpatrywaniu takiej reklamacji. 

4.9.        Po rozwiązaniu Umowy Wydawcy nie będą przysługiwać żadne prawa do korzystania 
z jakiejkolwiek Własności Intelektualnej Reklamodawcy lub OPTIMISE  
w szczególności do zarejestrowanych lub niezarejestrowanych nazw handlowych lub 
domenowych ani do żadnych tekstów, obrazów, banerów ani innych Materiałów 
Reklamowych stworzonych przez lub na rzecz OPTIMISE lub któregokolwiek z 
Reklamodawców. 

4.10.      W przypadku jakiejkolwiek niemożności uzyskania dostępu do Konta Wydawcy lub 
Usług, Wydawca powinien poinformować o tym niezwłocznie OPTIMISE. OPTIMISE 
dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać problem w możliwie szybkim czasie. 

  
5.    Prowizja  
5.1.        OPTIMISE zapłaci Wydawcy Prowizję na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie i według Stawki Prowizji oraz Warunków Płatności zaakceptowanych 
zgodnie z pkt. 5.2. Zapłata z tytułu Prowizji dokonywana jest przez OPTIMISE z dołu 
w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie indywidualnego raportu, 



którego podstawą jest ilość Przekierowań. Zapłata Prowizji następuje w formie 
zbiorczej w odniesieniu do wszystkich Materiałów Reklamowych, prezentowanych na 
Stronach Internetowych Wydawcy. Wydawca uzyskuje prawo do wypłaty  Prowizji  pod 
warunkiem, że przypadająca Prowizja przekroczy próg w wysokości co najmniej 150 
PLN (netto). Jeżeli kwota Prowizji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie niższa 
niż 150 PLN, należna Wydawcy Prowizja zostanie wypłacona za miesiąc 
kalendarzowy, w którym zgromadzi on w sumie kwotę co najmniej 150 PLN. Należna 
Wydawcy Prowizja wypłacana jest przelewem na wskazany przez Wydawcę, jego 
rachunek bankowy. Danymi stanowiącymi podstawę do obliczania Prowizji według 
Stawek Prowizji są dane dotyczące ilości Przekierowań, zarejestrowane przez system 
OPTIMISE, przy wykorzystaniu którego OPTIMISE świadczy Usługi. Po  otrzymaniu od 
OPTIMISE informacji o możliwości wystawienia faktur i rachunków za dany miesiąc, 
Wydawca będący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym wystawia niezwłocznie 
OPTIMISE faktury VAT, a Wydawca niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT 
czynnym lub osoba fizyczna wystawia niezwłocznie OPTIMISE rachunki. Faktury  
i rachunki, o których mowa w zdaniu poprzednim przesyłane są w formie elektronicznej 
lub papierowej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 
2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także 
przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 
skarbowej tych faktur lub w formie papierowej. Termin płatności faktury wynosi 30 dni 
od dnia doręczenia faktury. W przypadku, gdy Wydawca nie wystawi faktury lub 
rachunku w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania od OPTIMISE informacji o możliwości 
wystawienia faktur i rachunków za dany miesiąc, płatność zostanie przeniesiona na 
kolejny miesiąc rozliczeniowy., 

5.2.        Stawki Prowizji oraz Warunki Płatności są określone na koncie Wydawcy OPTIMISE. 
Wydawca, którego zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Reklamodawcę, 
stosownie do pkt. 3.3. powyżej, uzyskuje możliwość wyboru Materiałów Reklamowych 
i umieszczenia ich na Stronie Internetowej Wydawcy lub udostępnienia Użytkownikom 
w inny sposób.  Wybierając  Materiały Reklamowe do wykorzystania w sposób,  
o którym mowa w zdaniu poprzednim, wyraża zgodę na zastosowanie Stawki Prowizji 
oraz Warunków Płatności mających zastosowanie do tych Materiałów Reklamowych. 
OPTIMISE jest uprawnione do zmiany Stawek Prowizji oraz Warunków Płatności 
jedynie zakomunikowanym Wydawcy najpóźniej w dniu dokonywania zmian. 
Wydawca, który otrzymał informacje o zmianie Stawki Prowizji i/lub Warunków 
Płatności, jest uprawniony do odłączenia poszczególnych Materiałów Reklamowych 
stosownie do pkt. 8.3. lub rozwiązania Umowy w trybie pkt. 9.1., jeżeli nie zgadza się 
na wprowadzone zmiany. 

5.3.        Warunkiem wypłaty Prowizji w odniesieniu do jakichkolwiek Materiałów Reklamowych 
będzie uprzednie otrzymanie przez OPTIMISE stosownej prowizji od Reklamodawcy 
korespondującej z Prowizją dla Wydawcy.  

5.4.        Jeżeli Warunki Płatności przewidują, iż Prowizja będzie obliczana na podstawie 
kosztów za kliknięcie, UV lub akcję, prowizja taka nie będzie wypłacona przez 
OPTIMISE Wydawcy w przypadku gdy monitorowanie ruchu (tracking) lub dane 
rejestrowane w inny sposób przez OPTIMISE lub jakąkolwiek osobę trzecią wskazują 
lub wydają się wskazywać, w opinii OPTIMISE, iż którakolwiek metoda lub aktywność 
jakie zostały podjęte lub zastosowane przez Wydawcę lub Użytkownika miała wpływ, 
zamierzony lub nie, na zwiększenie ilości kliknięć, UV lub akcji w sposób uważany 
przez OPTIMISE za nieuzasadniony lub nierealny. 

  

 

 



 6.    Ograniczenie odpowiedzialno ści oraz odszkodowanie  
6.1.        OPTIMISE nie może zagwarantować istnienia pełnej funkcjonalności Konta Wydawcy 

lub Usług przez cały czas, lecz dołoży wszelkich starań, aby czas, w którym zaistniał 
brak  tej funkcjonalności, został zminimalizowany. 

6.2.        Nie stanowi naruszenia niniejszego Regulaminu przez OPTIMISE ani innej podstawy 
do ponoszenia przez OPTIMISE odpowiedzialności, jakiekolwiek opóźnienie 
wykonania lub niewykonanie któregokolwiek z obowiązków OPTIMISE ani 
jakiegokolwiek innego działania na podstawie niniejszego Regulaminu w zakresie 
spowodowanym jakimikolwiek okolicznościami, które znajdują się poza uzasadnioną 
kontrolą OPTIMISE. 

6.3.        OPTIMISE nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z realizacją 
poszczególnych Usług oraz z nieprawidłowościami po stronie Wydawcy. 

  
7.    Udzielenie licencji. Poufno ść 
7.1.        OPTIMISE niniejszym wyraża zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie przez 

Wydawcę przez okres trwania Umowy, na następujących polach eksploatacji: 
7.1.1.    wprowadzanie do pamięci komputera (serwera) 
7.1.2.    udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranych (w tym przez Internet) 
7.1.3. wszelkich przekazanych Wydawcy przez OPTIMISE na podstawie niniejszego 

Regulaminu materiałów Reklamowych otrzymanych od Reklamodawców. 
Wydawca nie jest  uprawniony do udzielania dalszych licencji. 

7.2.        Wydawca  wyraża zgodę na udostępnianie przez OPTIMISE poniższych informacji, w 
szczególności na ich udostępnianie Reklamodawcom poprzez Konta Reklamodawców 
oraz na ich publikowanie we wszelkich materiałach dostarczanych Reklamodawcom: 
7.2.1.    danych identyfikujących Wydawcę wraz z informacją,  że jest on Wydawcą w 

rozumieniu niniejszego Regulaminu; 
7.2.2.    informacji dotyczących działań Wydawcy na rzecz Reklamodawcy. 

7.3.        Wydawca potwierdza, że w celu umożliwienia OPTIMISE świadczenia, monitorowania, 
administrowania, poprawiania, promowania lub wprowadzania na rynek Usług: 
7.3.1.    OPTIMISE może publikować statystyki lub zestawienia odnoszące się do Usług, 

rejestrować statystyki lub zestawienia z zastrzeżeniem, że nie będą one 
identyfikowalne jako odnoszące się do Wydawcy chyba, że Wydawca 
zaakceptuje i wyrazi na to zgodę; oraz 

7.3.2.    OPTIMISE może kontaktować się z Wydawcą poprzez e-mail, telefon lub pocztę 
zwracając się z prośbą o udzielenie informacji zwrotnej dotyczącej Usług, które 
oferuje jak również wszelkich sposobów, w jaki może je usprawnić. 

7.4.        Z zastrzeżeniem postanowień punktów 7.1. i 7.2. każda ze stron potwierdza, iż zachowa 
w poufności wszelkie Informacje Poufne uzyskane w rezultacie współpracy 
prowadzonej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz że nie będzie 
korzystała z takich Informacji Poufnych w jakimkolwiek celu innym niż wykonanie jej 
zobowiązań z niego wynikających. 

7.5.        Informacje Poufne nie obejmują informacji, które: 
7.5.1.    są lub stają się ogólnie dostępne w inny sposób niż w rezultacie ich 

nieuprawnionego ujawnienia przez Stronę otrzymującą; 



7.5.2.    były dostępne lub znajdowały się w posiadaniu strony otrzymującej wolne od 
wszelkich restrykcji co do korzystania z nich i ich ujawnienia wcześniej niż przed 
ich przekazaniem przez stronę ujawniającą, pod warunkiem, ze źródło tych 
informacji nie podlega żadnej innej umowie ani innym obowiązkom 
odnoszącym się do poufności w odniesieniu do tych informacji; 

7.5.3.    w inny sposób stały się zgodnie z prawem dostępne dla strony otrzymującej w 
inny sposób niż przez ich ujawnienie przez stronę ujawniającą w ramach 
współpracy prowadzonej na podstawie niniejszego Regulaminu pod warunkiem 
ze źródło tych informacji nie podlega żadnym zobowiązaniom odnoszącym się 
do poufności w odniesieniu do tych informacji. 

  
  
8.    Odłączenie Materiałów Reklamowych  
8.1.        OPTIMISE zastrzega sobie prawo do odłączenia jakichkolwiek Materiałów 

Reklamowych od Strony Internetowej Wydawcy ze skutkiem natychmiastowym, w 
przypadku: 
8.1.1.    jakiegokolwiek problemu dotyczącego funkcjonalności przedmiotowych 

Materiałów Reklamowych, którego OPTIMISE nie jest w stanie rozwiązać w 
ciągu 48 godzin od powzięcia o nim wiadomości; 

8.1.2.    otrzymania jakiejkolwiek reklamacji przez OPTIMISE od jakiegokolwiek 
Reklamodawcy lub osoby trzeciej odnoszącej się do postępowania Wydawcy 
w odniesieniu do Materiałów Reklamowych; 

8.1.3.    jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu przez Wydawcę; 
8.1.4.    jakiegokolwiek niezastosowania się przez Wydawcę do uzasadnionych 

instrukcji udzielonych mu przez OPTIMISE na podstawie punktu 4.8. 
8.2.        W przypadkach, o których mowa w pkt. 8.1 OPTIMISE jest obowiązane niezwłocznie 

poinformować Wydawcę o dokonanym odłączeniu. 
8.3.        Wydawca może w każdym czasie odłączać Materiały Reklamowe umieszczone na jego 

Stronie Internetowej Wydawcy. 
8.4.        W przypadku wykonania przez OPTIMISE lub Wydawcę ich praw, o których mowa w 

punktach 8.1 lub 8.3.: 
8.4.1.    wszelkie licencje i zgody udzielone niniejszym na korzystanie z jakichkolwiek 

praw własności intelektualnej OPTIMISE lub któregokolwiek z Reklamodawców 
w odniesieniu do Materiałów Reklamowych Reklamodawcy będą uważane za 
wygasłe ze skutkiem natychmiastowym; 

8.4.2.    Wydawca niezwłocznie usunie lub będzie kooperował z OPTIMISE, aby 
umożliwić mu usunięcie ze Strony Internetowej Wydawcy wszelkie Materiały 
Reklamowe umieszczone tam w ramach wykonywania Umowy; oraz 

8.4.3.    Wydawca przestaje być uprawniony do Prowizji w związku z odłączonymi 
Materiałami Reklamowymi lub odłączonym Reklamodawcą z chwilą odłączenia 
Materiałów Reklamowych lub Reklamodawcy.  

  
  
9.    Okres obowi ązywania Umowy i jej rozwi ązanie  
9.1.        Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być w każdym czasie rozwiązana 

przez każdą ze Stron, w sposób określony w pkt. 10.3. 



9.2.        OPTIMISE jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
jeżeli: 
9.2.1.    Wydawca dopuszcza się  rażącego naruszenia którekolwiek z postanowień 

niniejszego Regulaminu;  
9.2.2.    w przypadku niezastosowania się Wydawcy w terminie wskazanym przez 

OPTIMISE do usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy 
spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Wydawcy; 

9.2.3.    w stosunku do Wydawcy zostanie złożony wniosek o upadłość (w trybie 
upadłości likwidacyjnej lub naprawczej); 

9.2.4.    Wydawca rozpocznie likwidację; 
9.2.7.    liczba Przekierowań wygenerowanych lub otrzymanych przez Stronę 

Internetową spadnie poniżej akceptowalnego poziomu w opinii OPTIMISE. 
  
9.3.        Poniższe naruszenia niniejszego Regulaminu mogą w szczególności być uważane 

przez OPTIMISE jako rażące w rozumieniu pkt. 9.2.1. jakiekolwiek naruszenie przez 
Wydawcę postanowień 4.3., 4.4., 4.6. oraz 7; 

9.4.        Po rozwiązaniu Umowy: 
9.4.1.    wszelkie licencje i zgody udzielone niniejszym na korzystanie z jakichkolwiek 

praw własności intelektualnej OPTIMISE lub któregokolwiek z Reklamodawców 
będą uważane za wygasłe ze skutkiem natychmiastowym; 

9.4.2.    Wydawca niezwłocznie usunie lub będzie kooperował z OPTIMISE, aby 
umożliwić mu usunięcie ze Strony Internetowej Wydawcy wszelkie materiały 
wydane przez OPTIMISE lub Reklamodawców zawierające w szczególności 
wszelkie odniesienia do przedmiotowych Usług lub Reklamodawców, kopie, 
banery, loga i materiały edycyjne;  

9.5.        Wydawca nie jest uprawniony do otrzymania Prowizji z tytułu jakiegokolwiek 
Przekierowania dokonanego po dacie rozwiązania Umowy. 

9.6.        Postanowienia punktów 4.1., 4.2., 6., 7., 9.5.  obowiązują pomimo rozwiązania Umowy. 
  
  
10.  Postanowienia Ko ńcowe  
10.1.      OPTIMISE może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu za uprzednim 14 dniowym 

wypowiedzeniem dokonanym poprzez  zakomunikowanie poprzez Konto 
Wydawcy  lub drogą e-mailową. W przypadku braku akceptacji zaproponowanych 
zmian Wydawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 
Jeżeli Wydawca nie zgłosi żądania rozwiązania Umowy w powyższym trybie przed 
upływem terminu wypowiedzenia, uważa się, iż Wydawca wyraża zgodę na zmianę 
Regulaminu. 

10.2.      Żadna ze stron nie może bez pisemnej zgody drugiej strony przenieść, podzlecić, ani 
w inny sposób zadysponować żadnym ze swoich praw lub zobowiązań wynikających 
z niniejszego Regulaminu. 

10.3.      O ile z niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej wszelkie zawiadomienia lub inne 
formalne dokumenty przekazywane przez jedną stronę drugiej powinny być 
dostarczane: 
10.3.1.      e-mailem na adres e-mailowy Wydawcy jaki dostarczył on OPTIMISE poprzez 

Konto  Wydawcy; lub 



10.3.2.      przez umieszczenie przez OPTIMISE na Koncie Wydawcy; 
10.3.3.      listem poleconym lub pocztą kurierską na adres drugiej strony wskazany 

odpowiednio - w  Regulaminie lub  formularzu rejestracyjnym (lub na adres 
podany następnie na piśmie lub w sposób określony w pkt. 10.3.1. lub 10.3.2. 
powyżej) lub doręczone osobiście. 

  
10.4.      Niniejszy Regulamin oraz Umowa zawarta w trybie opisanym w niniejszym 

Regulaminie stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do jego 
przedmiotu, wyłącza wszelkie inne umowy i porozumienia między stronami. 

10.5.      Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako 
ustanawiające spółkę między stronami ani relacje jak między pracownikiem i 
pracodawcą na podstawie umowy o świadczenie usług, ani relacje jak między 
mocodawcą i agentem. 

10.6.      Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy lub niniejszego Regulaminu zostanie 
uznane przez jakikolwiek sąd lub inny uprawniony organ za nieważne lub 
bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia Umowy lub niniejszego 
Regulaminu jak również ważna pozostałość nieważnego postanowienia, pozostają w 
mocy. 

10.7.      Umowa i niniejszy Regulamin podlegają i powinny być interpretowane we wszystkich 
aspektach zgodnie z prawem polskim. 

10.8.       Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Wszelkie spory nie 
rozstrzygnięte w powyższy sposób rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 
miejscowo ze względu na siedzibę OPTIMISE. 

  
 


