
 

UMOWA NA OBSŁUGĘ KAMPANII  

FACEBOOK ADS 

 

 

zawarta w dniu ______________w_______________ 

 

pomiędzy: 

 

Panem/Panią _______ prowadzącą działalność gospodarczą jako _________________ z siedzibą w 

___________________________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, 

NIP______________,  

 

zwanym dalej AGENCJĄ 

 

___________ z siedzibą w __________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla _________ w ________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS __________, NIP______________, kapitał zakładowy ____________________ 

 

zwanym dalej AGENCJĄ 

 

reprezentowanym przez: 

_______________ – Członka Zarządu 

a 

 

___________ z siedzibą w __________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla _________ w ________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS __________, NIP ______________, kapitał zakładowy 

________________________  

 

zwanym dalej KLIENTEM 

 

reprezentowanym przez: 

_______________ – Członka Zarządu 

 

Panem/Panią _______ prowadzącą działalność gospodarczą jako _________________ z siedzibą w 

___________________________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, 

NIP______________,  

 

zwanym dalej KLIENTEM 

 

 

Comment [BG1]: Wybierz	nazwę	dla	swojej	umowy,	która	
możliwie	najbardziej	będzie	oddawać	przedmiot	zamówienia	
klienta.	Nie	musisz	jednak	się	obawiać,	że	nazwa	będzie	
nieprawidłowa,	bo	z	prawnego	punktu	widzenia	liczy	się	tylko	
treść	umowy.	
 
Comment [BG2]: Określ	miejsce	i	datę	zawarcia	umowy.		

Comment [BG3]: Uzupełnij,	jeżeli	prowadzisz	agencję	w	
formie	jednoosobowej	działalności	gospodarczej.	

Comment [BG4]: Uzupełnij,	jeżeli	prowadzisz	agencję	w	
formie	spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	lub	spółki	
akcyjnej.	

Comment [BG5]: Zmień	na	„Wspólnika”	jeżeli	prowadzisz	
agencję	w	formie	spółki	jawnej,	komandytowej	lub	
komandytowo-akcyjnej.	

Comment [BG6]: Uzupełnij,	jeżeli	klient	prowadzi	
działalność	w	formie	spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	
lub	spółki	akcyjnej.	Koniecznie	sprawdź	poprawność	danych	
klienta	we	właściwym	rejestrze.	

Comment [BG7]: Zmień	na	„Wspólnika”	jeżeli	klient	
prowadzi	działalność	w	formie	spółki	jawnej,	komandytowej	
lub	komandytowo-akcyjnej.	

Comment [BG8]: Uzupełnij,	jeżeli	klient	prowadzi	
działalność	w	formie	jednoosobowej	działalności	
gospodarczej.	Koniecznie	sprawdź	poprawność	danych	
klienta	we	właściwym	rejestrze.	



 

 

 

 

§ 4 

Analityka i monitoring 

 

1. Przed uruchomieniem pierwszej kampanii Facebook Ads AGENCJA:  

a. uzyska dostęp do kont KLIENTA dotyczących usług Fan Page, Menedżer Firmy, 

Menedżer Reklam, Menedżer Sprzedaży lub utworzy konta w tych systemach;  

b. wykona prace w celu dodania na Treści Docelowej kodu Facebook Pixel.  

2. W okresie obsługi Facebook Ads AGENCJA będzie w szczególności: 

a. monitorować informacje z Menedżera Reklam; 

b. analizować dane dotyczące częstotliwości wyświetlania się reklam;  

c. analizować dane dotyczące Grupy Odbiorców;  

d. analizować skuteczność poszczególnych reklam w formie testów wzrostu i A/B; 

e. analizować skuteczność kampanii Facebook Ads. 

3. W okresie obsługi Facebook Ads AGENCJA będzie doradzać KLIENTOWI w zakresie: 

a. możliwych sposobów zwiększenia liczby odwiedzin (ruchu) Grupy Odbiorców i ich 

interakcji z Treścią Docelową; 

b. możliwych sposobów zwiększenia współczynnika konwersji u Grupy Odbiorców, 

c. możliwych sposobów zmian w strukturze Treści Docelowej w celu dostosowania jej 

do preferencji Grupy Odbiorców; 

d. możliwych sposobów zwiększenia popularności poszczególnych podstron i 

elementów Treści Docelowej. 

 

§ 5 

Materiały dodatkowe 

 

1. Przy obsłudze Facebook Ads AGENCJA wykorzysta Materiały dodatkowe dostarczone przez 

KLIENTA w uzgodnionym przez STRONY zakresie. Wydanie Materiałów dodatkowych 

nastąpi w formie elektronicznej lub na nośniku. 

2. KLIENT wyda AGENCJI niezbędne Materiały Dodatkowe w terminie ____ dni od zawarcia 

umowy.  

3. Materiały Dodatkowe będące: 

a. materiałami tekstowymi – zostaną wydane w postaci plików w formatach .txt, .rtf, 

.doc lub innych uzgodnionych przez STRONY, 

b. materiałami graficznymi – zostaną wydane w postaci plików w formatach .jpg, .tif, 

.cdr, .eps, .psd lub innych uzgodnionych przez STRONY, 

c. materiałami video– zostaną wydane w postaci plików w formatach .avi, .flv, .mkv, 

.mov, .mp4, .wmv lub innych uzgodnionych przez STRONY. 

4. KLIENT dostarczy AGENCJI loginy i hasła niezbędne do uzyskania dostępu do systemów 

informatycznych lub profilów na portalach społecznościowych, którymi AGENCJA ma 

posługiwać się przy wykonywaniu obsługi Facebook Ads. KLIENT oświadcza, że upoważnia 

Comment [BG16]: Określ	termin	dostarczenia	Ci	materiałów	
dodatkowych	przez	klienta.	



 

c. nie uwzględnić reklamacji, wskazując przyczyny i podstawy, dla których nie mogła 

uwzględnić reklamacji w całości ani w części; 

d. wystąpić do KLIENTA z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy 

nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron. 

7. W odpowiedzi na reklamację AGENCJA przedstawia KLIENTOWI swoje stanowisko wraz z 

uzasadnieniem na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

§ 14 

Poufność 

 

1. AGENCJA zobowiązana jest do zachowania poufności informacji. 

2. Poufnością informacji objęte są wszelkie informacje, materiały i dane, jakie AGENCJA 

uzyskała w trakcie wykonywania obsługi Facebook Ads, a także prowadzenia negocjacji, 

niezależnie od formy ich utrwalenia czy jego braku, chyba że ich rozpowszechnianie wynika 

z charakteru materiałów albo objęte jest wolą i porozumieniem STRON (treści 

przeznaczone do rozpowszechniania). 

3. AGENCJA zobowiązana jest do zachowania poufności przez cały okres obowiązywania 

umowy, a także przez 24 miesiące po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

4. KLIENT niezwłocznie po rozwiązaniu umowy zmieni hasła do systemów informatycznych 

lub portali społecznościowych, które zostały udostępnione AGENCJI. 

5. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności AGENCJA będzie zobowiązana 

do naprawienia szkody na warunkach ogólnych wyrządzonej na skutek ujawnienia danych 

posiadających wartość gospodarczą lub zagrażających interesom przedsiębiorstwa 

KLIENTA. 

 

§ 15 

Zdarzenia niepożądane 

 

1. Za wystąpienie siły wyższej STRONY w szczególności będą uznawać zmianę przepisów 

krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy 

administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki i strajki, 

zamachy stanu, stany zagrożenia epidemiologicznego oraz wszelkie działania organów i 

służb państwowych mające na celu zapobieganie lub usuwanie skutków tych zdarzeń.  

2. Za wystąpienie siły wyższej STRONY nie będą uznawać zdarzeń, których wystąpienie 

spowodowane było rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem drugiej STRONY, 

zdarzeń stanowiących element normalnego ryzyka gospodarczego (zatory płatnicze, brak 

środków finansowych), a także zdarzeń, których wystąpienie powoduje, że wykonanie 

przez STRONĘ jej obowiązków umownych jest utrudnione w stopniu jedynie 

ponadprzeciętnym. 

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej każda ze STRON może wstrzymać się z wykonaniem 

swoich obowiązków umownych w całości lub w części. W takim przypadku termin umowny 

na spełnienie świadczenia ulega przedłużeniu o czas działania siły wyższej, a druga 

STRONA nie może domagać się naprawienia wynikłej z tej przyczyny szkody, w 

Comment [BG22]: Klauzula	siły	wyższej	ma	zabezpieczyć	
agencję	przed	zasłanianiem	się	przez	klienta	COVIDem.	
Występowanie	siły	wyższej	ma	znaczenie	tylko	wtedy	kiedy	
faktycznie	i	bezpośrednio	wpływa	na	strony	umowy.	


