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§1 

Definicje 

 

Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1; 

2. Dniach – należy przez to rozumieć dni robocze, za które uważa się okres od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o 

dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90); 

3. kc - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740 z późn. zm.); 

4. kpc – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1805); 

5. Prawie Autorskim - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.);  

6. Portalu Społecznościowym – należy przez to rozumieć udostępniany przez podmiot trzeci serwis 

internetowy, który służy do nawiązywania kontaktów i komunikacji między jego Użytkownikami, a także do 

publikowania i rozpowszechniania na nim treści; 

7. Użytkownikach – należy przez to rozumieć osoby trzecie korzystające z zasobów Portalu Społecznościowego; 

8. Fanach – należy przez to rozumieć Użytkowników, którzy korzystając z funkcjonalności Portalu 

Społecznościowego zadeklarowali chęć stałego śledzenia Profilu Społecznościowego i publikowanych na nim 

Treści;  

9. Profilu Społecznościowym – należy przez to rozumieć w szczególności profil, wizytówkę, fanpage lub inny 

rodzaj indywidualnego konta prowadzonego w Portalu Społecznościowym, który umożliwia korzystanie z jego 

funkcjonalności; 

10. Treściach – należy przez to rozumieć grafiki, filmy, linki, teksty i innego rodzaju treści, które za 

pośrednictwem Profilu Społecznościowego mogą być publikowane na Portalu Społecznościowym, a następnie 

udostępniane jego Użytkownikom;   

11. Reakcjach – należy przez to rozumieć interakcję Użytkowników z Treściami publikowanymi na Portalu 

Społecznościowym polegającą na skorzystaniu z jego funkcjonalności dla wyrażenia swojej aprobaty lub 

zainteresowania nimi; 

12. Udostępnieniach – należy przez to rozumieć interakcję Użytkowników z Treściami publikowanymi na Portalu 

Społecznościowym poprzez skorzystanie z jego funkcjonalności w celu ich rozpowszechnienia wśród innych 

Użytkowników;   

13. Promowaniu Treści – należy przez to rozumieć zapewnianą przez Portal Społecznościowy możliwość 

odpłatnego zwiększenia ilości wyświetleń Treści wśród Grupy Docelowej oraz zachęcenia tych Użytkowników 

do Reakcji; 

14. Grupie Docelowej – należy przez to rozumieć zapewnianą przez Portal Społecznościowy możliwość 

skierowania Treści tylko do tej grupy Użytkowników, którzy spełniają określone kryteria; 

15. Poprawkach – należy przez to rozumieć żądanie wprowadzenia zmian do treści przygotowanych przez 

AGENCJĘ, które mają na celu ich modyfikację ze względów estetycznych; 

16. Zastrzeżeniach - należy przez to rozumieć żądanie wprowadzenia zmian do treści przygotowanych przez 

AGENCJĘ, które mają na celu usunięcie ich oczywistych niezgodności z zamówieniem, omyłek pisarskich, 

błędnych danych lub innych wad;  

17. Pracach Dodatkowych – należy przez to rozumieć Poprawki do treści przygotowanych przez AGENCJĘ 

wykonywane odpłatnie po wyczerpaniu przez KLIENTA określonego w umowie limitu żądania wprowadzenia 

Poprawek; 
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3. AGENCJA będzie prowadzić obsługę Social Media w zakresie następujących Profili Społecznościowych 

KLIENTA: 

a. _________; 

b. _________; 

c. _________; 

d. AGENCJA założy i spersonalizuje Profil Społecznościowy KLIENTA na Portalu Społecznościowym 

_________; 

dalej zbiorczo „Profil Społecznościowy”. 

4. Wskazane w umowie adresy URL Profili Społecznościowych KLIENTA mogą ulec zmianie, jeżeli AGENCJA 

uzna ich modyfikację za celową. 

 

§4 

Materiały Dodatkowe 

 

1. Przy wykonywaniu umowy AGENCJA wykorzysta Materiały Dodatkowe dostarczone przez KLIENTA w 

uzgodnionym przez STRONY zakresie. Wydanie Materiałów Dodatkowych nastąpi w formie elektronicznej lub 

na nośniku. 

2. Materiały Dodatkowe będące: 

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

b. materiałami graficznymi – zostaną wydane w postaci plików w formatach .jpg, .tif, .cdr, .eps, .psd; 

c. materiałami video – zostaną wydane w postaci plików w formatach .avi, .flv, .mkv, .mov, .mp4, .wmv; 

d. materiałami audio – zostaną wydane w postaci plików w formatach .mp3, .aac, .ogg, .wav, .aiff; 

lub innych formatach uzgodnionych przez STRONY. 

3. Za wadę Materiałów Dodatkowych STRONY w szczególności uznawać będą: 

a. zbyt niską rozdzielczość materiałów graficznych; 

b. zbyt niską jakość dźwięku; 

c. treści, które w sposób oczywisty naruszają prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez 

osoby trzecie; 

d. treści, które w sposób oczywisty naruszają autorskie prawa majątkowe osób trzecich; 

e. treści, które w sposób oczywisty naruszają dobra osobiste osób trzecich; 

f. treści, które w sposób oczywisty naruszają porządek prawny lub dobre obyczaje w rozumieniu art. 3 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). 

4. AGENCJA niezwłocznie zawiadomi KLIENTA o stwierdzeniu wad Materiałów Dodatkowych. KLIENT może, 

wedle swojego wyboru, dostarczyć niezwłocznie Materiały Dodatkowe wolne od wad lub nakazać AGENCJI 

kontynuowanie wykonywania umowy z wykorzystaniem wadliwych Materiałów Dodatkowych. 

5. AGENCJA jest zwolniona z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem wadliwych 

Materiałów Dodatkowych, które zostały wykorzystane na wyraźne polecenie KLIENTA. 

6. AGENCJA może odmówić kontynuowania wykonywania umowy z wykorzystaniem wadliwych Materiałów 

Dodatkowych, jeżeli ich wady są tego rodzaju, że skorzystanie z tych materiałów narażałoby AGENCJĘ na 

odpowiedzialność odszkodowawczą, karną, wykroczeniową lub administracyjną.  

7. KLIENT zobowiązany jest zapewnić Materiały Dodatkowe wolne od błędów typograficznych, ortograficznych, 

gramatycznych i innych błędów językowych. AGENCJA podejmie starania w celu skorygowania oczywistych 

omyłek pisarskich i innych błędów, ale nie jest zobowiązana do weryfikowania czy Materiały Dodatkowe są 

wolne od takich wad i jest zwolniona z odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania umowy 

wskutek wykorzystania takich Materiałów Dodatkowych. 

8. Opóźnienie KLIENTA z dostarczeniem Materiałów Dodatkowych lub wykonaniem innych obowiązków 

określonych w umowie przedłuża o czas tego opóźnienia termin w jakim AGENCJA miała wykonać swoje 

zobowiązanie w stosunku do KLIENTA. 

9. AGENCJA zastrzega, że wykorzystanie Materiałów Dodatkowych przy wykonywaniu umowy może sprawić, że 

powstanie utwór zależny w rozumieniu art. 2 ust. 1 Prawa Autorskiego. W takim przypadku rozporządzanie i 
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„Budżet Social Media”). STRONY mogą także uzgodnić, że KLIENT wręczać będzie AGENCJI kwotę z 

przeznaczeniem na jej wykorzystanie jako Budżet Social Media.  

2. AGENCJA będzie informować KLIENTA w raportach miesięcznych o stopniu wykorzystania Budżetu Social 

Media. 

3. AGENCJA zobowiązana jest do optymalizowania Promocji Treści w celu osiągnięcia możliwie najpełniejszej 

realizacji Strategii i maksymalnie efektywnego wykorzystania Budżetu Social Media. 

4. AGENCJA zwróci się do KLIENTA o zgodę na przekroczenie Budżetu Social Media, jeżeli przemawiać będą za 

tym wyniki Promowania Treści.  

 

§11 

Raporty 

 

1. W każdym miesiącu obsługi Social Media AGENCJA przygotuje i przekaże KLIENTOWI raport zawierający: 

a. zestawienie opublikowanych Treści; 

b. łączną liczbę pozyskanych Fanów; 

c. skuteczność Promocji Treści (liczba Użytkowników, która kliknęła reklamę, liczba Użytkowników, do 

których dotarła reklama, całkowity koszt reklamy, poziom konwersji); 

d. dane demograficzne dotyczące Grupy Odbiorców; 

e. stopień i efektywność wykorzystania Budżetu Social Media; 

f. wnioski i konkluzje z prowadzonego monitoringu Profilu Społecznościowego; 

g. stopień realizowania Strategii i ewentualnie planowane działania optymalizacyjne; 

2. AGENCJA prześle KLIENTOWI raport do ___ dnia każdego miesiąca prowadzenia obsługi Social Media.  

3. Jeżeli KLIENT przed rozpoczęciem obsługi Social Media nie przekaże AGENCJI swoich wytycznych 

dotyczących zakresu raportu, AGENCJA sporządzi raport z wykorzystaniem danych wedle własnego uznania.  

 

§12 

Obowiązki KLIENTA 

 

1. W okresie obsługi Social Media KLIENT zobowiązuje się: 

a. zapewnić AGENCJI hasło dostępowe do Profilu Społecznościowego lub nadać mu odpowiednie 

uprawnienia pozwalające na wykonywanie wszystkich operacji na Profilu Społecznościowym, a w 

szczególności pozwalające na publikowanie na nim Treści, przeglądania jego statystyk i Promowanie 

Treści; 

b. powstrzymywać się od zlecenia obsługi Profilu Społecznego określonego w umowie innemu podmiotowi; 

c. konsultować z AGENCJĄ, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelkie istotne modyfikacje Profilu 

Społecznościowego przed ich wprowadzeniem;  

d. konsultować z AGENCJĄ, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelkie samodzielne publikacje na Profilu 

Społecznościowym;  

e. powstrzymać się od działań na Portalu Społecznościowym, które będą naruszać jego regulamin 

(niedozwolone treści i niedozwolone praktyki);  

f. wdrażać zalecenia i rekomendacje AGENCJI określone w Strategii.  

2. W przypadku naruszenia przez KLIENTA powyższych zobowiązań AGENCJA będzie zwolniona z 

odpowiedzialności za skuteczność obsługi Social Media, jeżeli okaże się, że działanie lub zaniechanie KLIENTA 

miało istotny wpływ na jej świadczenie. 

 

§13 

Abonament 

 

1. Za każdy miesiąc obsługi Social Media AGENCJI należne jest wynagrodzenie abonamentowe w kwocie 

__________ PLN (słownie: ___________) netto.  


