UMOWA WSPÓŁRPACY W SYSTEMIE WEBOOK
Pomiędzy:
Wydawcą systemu WEBOOK
Iam4U Sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie
przy ul. J.P. Woronicza 78/195 6 02-640 Warszawa NIP 5272647617

KRS 142783220

adres prowadzenia działalności ul. Szańcowa 66 01-485 Warszawa

(zwanym dalej „Operatorem”),
Reprezentowaną przez prezesa zarządu Pawła Tanajno
a
podmiotem
(zwanym dalej „Firmą”),
Reprezentowaną przez osobę upoważnioną do dysponowania domeną należącą do Partnera.
ZAWARCIE UMOWY:
Niniejsza Umowa została zawarta w formie elektronicznej.
Strony przystępując do współpracy akceptują niniejszy umowę.
Wypełnienie elektronicznego formularza nie oznacza zawarcia umowy.
Potwierdzenie zawarcia umowy i rozpoczęcia jej realizacji jest przekierowanie domeny będącej w posiadaniu Partnera na
serwery systemu WEBOOK wskazane przez Operatora.
Wszelkie usługi która wiążą się z przyjęciem zobowiązań finansowych wymagają oddzielnych zleceń podpisanych przez
Partnera lub w przypadku możliwości realizacji usługi bez pisemnych deklaracji płatności z góry przed wykonaniem prac.
Zobowiązania finansowe i odpowiedzialność Operatora są określone w niniejszej umowie i z chwilą przystąpienia przez
Partnera wiążą Operatora.

1. DEFINICJE:
Terminy pisane wielką literą i zdefiniowane w niniejszym paragrafie będą mieć znaczenie określone poniżej.
Partnerzy - podmioty - Firmy - które zawarł umowę niniejszą umowę z Operatorem
Webook – system społecznościowy stron internetowch pozwalający na wymianę linków do domen internetowych
zawierających strony o tematycznie zbliżonym kontencie w celu utrzymania zainteresowania i ruchu
użytkowników w ramach systemu. System posiada unormowane formy prezentacji treści z których korzystają
Partnerzy w szczególności - szablony stron, szablony markerów dla wprowadzanego do bazy danych systemu
kontentuj. System oferuje zaawansowane usługi personalizacji treści oraz mechanizmy wymiany użytkowników w
celu wykorzystania efektu sakli i synergii działań. Webook może być otwierany wielokrotnie dla określonej grupy
Partnerów. Może istnieć wiele Webooków. Liczba i skład Partnerów w danym Webooku może się zmieniać.
Zespół partnerów i konkurencja - Webook jest każdorazowo tworzony dla określonego tematu lub branży o określonego
zespołu stron należących do Partnerów. Pierwszym kryterium doboru stron do współpracy w ramach jednego
webook jest komplementarność ich oferty i zgodność branżowa. Nie jest możliwe tworzenie zespołów stron
partnerów, których oferty są konkurencyjne, chyba że wszyscy w odrębnym porozumieniu wyrażą na to zgodę i
przekażą ją Operatorowi. Dla tych samych tematów lub tych samych branż, możliwe utworzenie różnych
zespołów partnerów i dla każdego z nich uruchomienie oddzielnego Webooka. Operator dopuszcza konkurencję
między różnymi Webookami ale nie w ramach zespołu stron tworzącego określonego Webooka.
Wspólne możliwości - w ramach Webooka każdy z Partnerów wspólne generuje możliwości i czerpie z nich korzyści na
zasadzie współdzielenia. W szczególności chodzi o :
wzajemną strukturę linków do strony poprawiającą pozycję w wynikach wyszukiwania (SEO) strony każdego z
partnerów
wzajemną wymianę treści przyciągającą użytkowników, utrzymującą ich zainteresowania i pobyt w ramach stron
należących do zespołu partnerów
wzajemną poprawę wizerunku branżowego i tematycznego.
współdzieleni korzyści wynikających z profilowania użytkowników poruszających się po stronach Zespołu
partnerów w celu utrzymania zainteresowania, zwiększania ilości odwiedzanych stron całego Zespołu Partnerów i
czasu na nich spędzonego.

współdzielenie korzyści wynikających z profilowania użytkowników celem zwiększanie efektywności kampanii
marketingowych.
Usługi podstawowe - hosting strony, możliwość samodzielnego zarządzanie treściami na stronie, możliwość
wieloosobowego dostępu do strony z różnym poziome uprawnień użytkowników, , system profilowania treści
pod preferencje odbiorców, dostosowanie kodu stron i mechanizmów zastosowanych na stronach do sprostania
najnowszym wymaganiom w zakresie SEO (pozycjonowanie w wyszukiwarkach) i SEM (wymagania optymalizacji
działań marketingowych) oraz preferencjom użytkownika, nieustanne ulepszenia usług podstawowych w
zależności od zmieniających się wymagań środowiska technicznego i prawnego dla stron WWW i baz danych.
Usługi marketingowe - promocja w ramach reklamowych usług oferowanych przez google i facebook z wykorzystaniem
danych gromadzonych w ramach serwisu Webook. Właściwości systemu wymiany treści w ramach Webooka
umożliwiając dzielenie się użytkownikami odwiedzającymi strony wszystkich partnerów. Usługi marketingowe
korzystają z całości danych gromadzonych w systemie Webook ze wszystkich Zespołów partnerów.
Usługi indywidualne - realizowana na zamówienie klienta prace informatyczne, które zostają wdrożeniem do serwisu
Webook.
Usługi fakultatywne - Operator nieustannie rozwija system dodając nowe usług z wykorzystaniem możliwości jakie
stwarza Webook. Usługi fakultatywne korzystają z całości danych gromadzonych w systemie Webook ze
wszystkich Zespołów partnerów. Dostęp do tych usług wedle decyzji Operatora może być umożliwiony wszystkim
lub wybranym Partnerom. Przykładem takie usługi jest sklep internetowy, chaty z klientami itp.
Partner Główny - partner główny ma te same prawa i obowiązki co Partner. Partner Główny może ustalić z Operatorem w
formie pisemnej dodatkowe zasady współpracy. Dodatkowe zasady mogę rozszerzać, zmieniać i wykluczać
nadrzędnie postanowienia niniejszej umowy.
Konkurencja i dobór Partnerów - Operator odpowiada za utrzymanie dobór partnerów w ramach jednego zespołu stron
Webooka. W przypadku gdy Partner zmienia lub rozszerza ofertę lub tematykę prezentowanych treści,
produktów w sposób naruszający niekonkurencyjność ofert w ramach zespołu stron, Operator może wedle
uznania - zablokować wybrane treści lub usunąć domenę i stronę co będzie jednoznacznie ze skutecznym
rozwiązaniem umowy i nie wymaga żądnych działań dodatkowych dla swojej skuteczności.
Domena i kody - Klient zawsze pozostaje właścicielem swojej domeny. Webook obsługuje jedynie hosting strony i do
operatora należy kod strony. Do strony w systemie Webook Operator i klient może podłączyć swoje kody
narzędzi analitycznych - Google, Faebook lub innych. Może również zamieści swoje kody śledzące lub w
porozumieniu z Operatorem inne kody umożliwiające mu zbieranie danych które będą gromadzone wyłącznie w
jego zasobach, jeśli nie narusza to polityki Wspólnych Korzyści. Odłączenie swojej domeny od Webooka,
przekierowania jej na inny serwer oznacza rozwiązanie niniejszej umowy i nie wymaga od strony żadnych innych
działań.
Stawka - wartość pozyskania wizyty użytkownika na dowolnej stronie Zespołu partnerów, określona przez Operatora.
Strony — Partner i Operator.

2. Przedmiot Umowy
2.1
Operator udostępnia każdemu Partnerowi korzystanie z Usług Podstawowych systemu Webook. Wspólne
możliwość są nieodpłatnym efektem korzystania z Usług Podstawowych.
2.2. Partner może zamówić a Operator wykona Usług marketingowych. Wypłata określonej kwoty na konto operatora
uruchamia zlecenie. Szczegóły realizacji kampanii są ustalane indywidualnie między stronami drogą elektroniczną
via e-mail, facebook messanger.
2.3

Partner może zamówić u Operatora prace informatyczne w celu realizacji funkcjonalności jakich potrzebuje
dodatkowo. Tego rodzaju prace są realizowane wyłącznie przez Operatora w ramach Usług indywidualnych. Usługi
mogą zostać udostępnione nie odpłatnie lub w ramach innej formy rozliczeń całościowych uczestnictwa w systemie
Webook.

2.4

Partner może zamówić u Operatora dostęp Usługi fakultatywnych , które mogą zostać udostępnione nie odpłatnie
lub w ramach innej formy rozliczeń całościowych uczestnictwa w systemie Webook.

3. Płatności i abonament.
3.1
Uczestnictwo w systemie Webook jest co do zasady bezpłatne, jednak Operator może określić system odpłatności
opisany poniżej.

3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

System rozliczeń może również zostać wprowadzony za porozumieniem stron większości w ramach Zespołu
Partnerów jako forma sprawiedliwego rozłożenia kosztów utrzymania systemu.
Wybór sposobu rozliczeń przedstawionego poniżej jest zależny od porozumienia między stronami.
W przypadku zmiany systemu rozliczeń, wprowadzenia odpłatności Usług podstawowych i/lub korzystania ze
Wspólnych korzyści, Usług marketingowych, Klient zawsze może zrezygnować z wykonania niniejszej umowy. W
ten sposób umowa między Stornami zostaje skutecznie rozwiązana bez konieczności wykonywania dodatkowych
czynności.
Abonament. Operator ma prawo wprowadzić abonament dla wszystkich lub wybranych Partnerów w celu pokrycia
kosztów utrzymania administracji i rozwoju systemu.
Rozliczenia oparte o bilans ruch. Wymiana użytkowników w ramach Zespołu Partnerów może być mierzona w
oparciu o wewnętrzny system monitorujący. Rozliczenia w oparciu o ten dane oznaczają iż Klient wpłaca Operatowi
kwotę równią dodatnią wartości ilorazu Stawki i różnicy między liczbą użytkowników pozyskanych na stronę w
Webooka i liczbą przekierowań użytkowników ze strony Klienta na strony Partnerów. W przypadku wartości
ujemnej Operator wypłaca środki Klientowi. Szczegóły tej formy rozliczeń dotyczące okresów rozliczeń, formy
zabezpieczeń i prowizji Operatora zostaną określone przez Operatora wraz z ustaleniem tej formy rozliczeń.
Zwrot częściowy. W przypadku dominującej pozycji Głównego Partnera względem całego ruchu generowanego
przez strony Zespołu Partnerów możliwe jest wprowadzenia opłaty za użytkowanie Webooka i/lub Wspólnych
korzyści która będzie wypłacane na rzecz Głównego Partnera, ewentualnie za pośrednictwem Operatora
Wprowadzenie kombinacji wyżej wymienionych form rozliczeń lub innej formy rozliczeń jest możliwe decyzją
Operatora.

4. Prawa i obowiązki stron.
4.1
Klient tworzący Webook zobowiązują się w zamian za dostęp do Wspólnych Korzyści do utrzymania profilu swojej
działalności jaką mieli w momencie przystępowania do Webooka. W przypadku zmiany zakresu tej działalności w
sposób tworzący konkurencję dla inny Partnerów w ramach jednego Webooka w zależności od większościowej
decyzji całego Zespołu Partnerów lub decyzji Operatora , będą zmuszeni opuścić dany Webook. W takim przypadku
Operator może otworzyć nowy Webook dla Klienta, lub przypisać do innego istniejącego a niniejsze umowa
pozostanie w mocy.
4.2
Klient zobowiązuje się korzystać z Webooka zgodnie z instrukcją, starając się wykorzystać maksimum jego
możliwości, jednocześnie nie dopuszczają do zamierzonego lub nie umyślnego oszukiwania systemu.
4.3
Działanie niezgodne ze wskazówkami technicznymi, które zaburzają działanie systemu stanowią podstawę do
rozwiązania umowy i zablokowania strony Klienta w systemie. Operator przed podjęciem takich działań
skontaktuje się elektronicznie z Klientem. Brak reakcji na wezwanie lub powtarzające się naruszenie pozwolą
Operatorowi odłączyć stronę bez wezwania.
4.4
Strona Klienta w systemie webook powinna utrzymywać treści kontentu zgodne z tematyka wybranego Webooka.
4.5
Z zachowaniem powyższych postanowień klient może w dowolny sposób korzystać z funkcjonalności dostarczanych
przez system Webook.
5. Własność, wykorzystanie treści i odpowiedzialność stron.
5.1
Za treści , użycie materiałów na swojej stronie odpowiada Klient. Klient zawsze pozostaje właścicielem i
administratorem treści wprowadzonych do zasobów strony prezentowanej pod jego domeną w ramach systemu
Webook, jednak treści wprowadzone do systemu Webook mogą zostać zarchiwizowane w systemie i udostępnione
w domenie wskazanej przez Operatora, bez możliwości dalszego nimi dysponowania.
5.2
Dla realizacji wymiany linków, prezentowanie miniaturek zdjęć w linkach oraz skróconej treści, realizacji innych
usług w ramach Wspólnych korzyści , Klienta wyraża zgodę aby Webook przetwarzał i wykorzystywał w każdy
przewidziany prawem sposób wprowadzony kontent strony Klienta na innych stronach i do realizacji Usługi
indywidualnych, Usługi fakultatywne i Usług marketingowych.
5.3
W przypadku gdy wobec Operatora zostaną wysunięte żądania osób trzecich dotyczące naruszenia praw autorskich
przez Klienta odnośnie wprowadzonych przez niego treści i prezentowanych w systemie Webook , Operator może
usunąć je lub zablokować do czasu wyjaśnienia roszczeń.
5.4
Dołożymy uzasadnionych starań i należnej staranności w dostarczaniu Partnerom naszych produktów oraz
zadbamy o to, by było to bezpieczne i bezawaryjne, jednakże nie gwarantujemy, że Webook będzie zawsze działały
bez przeszkód, opóźnień czy niedoskonałości. Jeżeli dołożyliśmy uzasadnionych starań i należnej staranności, nie
ponosimy odpowiedzialności za szkody.

6. Zachowanie Poufności
6.1
Z wyłączeniem sytuacji, w których na mocy przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądowego, prawomocnej
decyzji administracyjnej zobowiązującej do ujawnienia informacji, Strony zobowiązuje się do nie
rozpowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania Zespołu Partnerów w ramach systemu Webook.
6.2
Postanowienia niniejszego rozdziału pozostają w mocy również po rozwiązaniu umowy.
7. Postanowienia pozostałe
7.1
Z zachowaniem postanowień niniejszej umowy Operator ma prawo wprowadzić w każdym czasie szczegółowy
regulamin dotyczących szczegółów użytkowania systemu i opublikować go na stronie a Klient jest zobowiązany go
przestrzegać.
7.2
Oferowane i realizowane przez nas Usługi indywidualne, Usługi fakultatywne i Usług marketingowe mogą dla
swojej realizacji wymagać zmian w niniejszej umowie lub dodatkowych warunków uzupełniających. Ustalenia
dotyczące realizacji tych usług drogą elektroniczną w formie odmiennej od postanowień niniejszej umowy mają
zastosowanie wyłącznie do realizacji określonej usługi - zlecenia i w żadnym razie nie można rozciągać ich
obowiązywania na ustalenia niniejszej umowy.
7.3
Spory wynikłe przy realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu w Warszawie.
9.4
W razie stwierdzenia niewykonalności jakiegokolwiek zapisu niniejszej umowy lub z przygotowanego przez
Operatora regulaminu, pozostałe zapisy zachowują pełną moc obowiązującą. Niemożność wyegzekwowania
niniejszego Regulaminu nie jest uznawana za uchylenie jego postanowień
9.5
Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
9.6
Zabronione jest Klientowi przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy i
regulaminu Operatora innym osobom.
9.7
W sprawach nie uregulowanych w umowie znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
9.9
Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy i regulaminu mogą zostać przez nas swobodnie
przeniesione w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży zasobów albo czynności prawnej lub innej.
9.10
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Klientowi.
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