Umowa współpracy
_______________ z siedzibą w ___________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _________________, _________ Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS ___________, posiadająca numer NIP: ____________, o kapitale
zakładowym wynoszącym ____________________, reprezentowaną przez:
• ____________________ - _____________________
zwaną dalej „Sklepem”
a
COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS
0000390656, posiada status małej instytucji płatniczej, w rejestrze małych instytucji płatniczych
znajduje się pod numerem MIP37/2019, posiadająca numer NIP: 9512209854, o kapitale
zakładowym wynoszącym 352 646,50 zł opłacony w całości
zwaną dalej „Partnerem”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.
(1) Strony niniejszym postanawiają zawrzeć umowę o partnerstwie (dalej: „Umowa”) w
zakresie oferowania przez Partnera usług polegających na umożliwieniu zawnioskowania
przez Użytkownika do Instytucji finansowej za pośrednictwem Partnera o zawarcie
Umowy dla wybranego Produktu Finansowego w postaci: kredytów lub pożyczek
konsumenckich, oraz dla firm w formie rat 0% lub niskich rat, oraz opcji „Zapłać później”
wykorzystując Stronę Internetową Sklepu.
(2) Partner posiada status Małej Instytucji Płatniczej, [w rejestrze małych instytucji
płatniczych znajduje się pod numerem MIP37/2019] niezbędny do realizowania
przedmiotu Umowy.
1. Definicje
Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
od pracy;
Użytkownik - każdy podmiot dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu, w
tym Konsument jak i Przedsiębiorca;

Produkt Finansowy - oznacza produkt lub usługę własną podmiotu trzeciego (w tym
banku instytucji kredytowej lub pożyczkowej) świadczącego usługi finansowe w postaci
kredytu lub pożyczki w formie: rat 0% lub niskich rat, opcji „Zapłać później” i kredytów
firmowych o który może wnioskować Użytkownik za pośrednictwem Partnera.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości
prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności
gospodarczej lub zawodowej;
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Instytucja Finansowa - podmiot trzeci świadczący usługi finansowe (banki, instytucje
finansowe, instytucje kredytowe) w szczególności umowy kredytu lub pożyczki;
RODO - 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;
Strona Internetowa – sklep internetowy należący do Sklepu.
2. Przedmiot Umowy
2.1.

2.2.

Niniejsza Umowa określa zasady współpracy pomiędzy Stronami, na mocy których
Strony będą ze sobą współpracować w zakresie świadczenia usług oferowania
płatności – Produktów finansowych.
Strony zobowiązują się do wykonywania Umowy z najwyższą starannością
wymaganą dla ochrony i zabezpieczenia uzasadnionych interesów Stron i
Użytkowników, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
postanowieniami niniejszej Umowy oraz zasadami uczciwego obrotu.

3. Obowiązki Stron.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Partner zobowiązuje się zapewnić Użytkownikom Stron Internetowych dostęp do
Produktu Finansowego i świadczyć usługi płatnicze polegające na przyjęciu środków
pieniężnych od współpracującej instytucji finansowej, wypłaconych Użytkownikowi
tytułem udzielonego Produktu Finansowego i ich wpłaty na rachunek bankowy
Sklepu.
Produkt Finansowy ofertowany jest przez Partnera przy współpracy z instytucją
finansową.
Partner zobowiązuje się do wypełniania swoich obowiązków dotyczących wypłat i
przelewu środków na warunkach określonych w umowie.
Kwota płatności w walucie PLN (równowartość transakcji płatniczej
przeprowadzonej przez Użytkownika na Stronie Internetowej) jest przelewana przez
Partnera na rachunek płatniczy Sklepu w terminie do 7 dni od dokonania transakcji.
Szczegółowe
parametry
produktu
zostały
określone
pod
adresem
https://comfino.pl/plugins/ .
Odstąpienie Użytkownika od umowy sprzedaży towarów na zasadach określonych na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jest skuteczne również

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

3.13.

3.14.
3.15.

3.16.

wobec umów o Produkt Finansowy. W takiej sytuacji Sklep zwraca na rachunek
Partnera wyszczególniony w pkt 4.9. pełną kwotę otrzymaną od Partnera.
W związku z powyższym Sklep zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej
następnego dnia roboczego) poinformowania Partnera o odstąpieniu Użytkownika
od umowy sprzedaży towarów.
W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Produktu finansowego Sklep
zobowiązana jest do zwrotu do Partnera na rachunek wyszczególniony w pkt 4.9.
spełnionego na jego rzecz świadczenia.
W przypadku anulowania umowy sprzedaży towarów i usług lub anulowania
Produktu finansowego z jakiejkolwiek przyczyny Sklep jest zobowiązany do zwrotu
do Partnera na rachunek wyszczególniony pkt 4.9. spełnionego na jego rzecz
świadczenia.
W związku z powyższym Strony będą się wzajemnie informowały o fakcie
anulowania umowy sprzedaży towarów i usług lub anulowania Produktu
Finansowego (najpóźniej następnego dnia roboczego).
Sklep nie jest uprawniony w żadnym wypadku do dokonywania jakichkolwiek
potrąceń z kwot, o których mowa w pkt 3.
Sklep ponosi odpowiedzialność w szczególności za:
a)
zapewnienie dostępności towarów finansowanych za pomocą Produktu
finansowego,
b)
przestrzeganie procedury wypłaty przez Partnera środków,
c)
terminową i prawidłową realizację sprzedaży towarów finansowanych za
pomocą Produktów Finansowych oferowanych za pośrednictwem Partnera,
d)
nie poinformowanie Partnera o odstąpieniu lub anulowaniu przez Klienta lub
Sklep od umowy sprzedaży lub od umowy o kredyt konsumencki,
e)
naruszenia postanowień dotyczących Poufności opisanych w Załączniku nr 6
W przypadku naruszenia przez Sklep procedury wypłaty środków na rachunek
Sklepu, skutkiem czego wypłata środków nastąpiła pomimo braku dostępności
towaru lub w przypadku braku zakończenia sprzedaży przez Sklep, Sklep zwraca
wypłacone przez Partnera środki nie później niż w terminie 2 dni roboczych, bez
odrębnego wezwania do zwrotu.
Sklep jest zobowiązany do współpracy z Partnerem i organami ścigania w przypadku
wystąpienia incydentów bezpieczeństwa w zakresie usług płatniczych.
Jeśli Partner z uzasadnionych przyczyn podejrzewa, że dana płatność nosi znamiona
płatności oszukańczej (fraud) lub jest związana z działalnością przestępczą czy
praniem pieniędzy, może zawiesić procesowanie takiej Transakcji i wszystkich
powiązanych Transakcji lub wstrzymać Wypłatę do momentu zakończenia
odpowiednich działań wyjaśniających.
Sklepowi nie przysługują żądne roszczenia, ani żaden ekwiwalent z tytułu
wstrzymania lub opóźnienia płatności zgodnie z pkt. 3.15.

4. Opis procesu płatności i przepływ środków

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Strony uzgadniają następujące główne zasady procesu korzystania z usług
Produktów finansowych:
a) Użytkownik wybiera artykuł na Stronie Internetowej.
b) Użytkownik wybiera Produkt finansowy na Stronie internetowej z opcjami
płatności Partnera.
Użytkownik akceptuje wymagane regulacje i zgody dla Partnera i dostawcy usługi
finansowej.
W przypadku akceptacji Użytkownika przez dostawcę usługi finansowej Partner
powiadamia Sklep o akceptacji płatności.
W przypadku braku akceptacji Użytkownika przez dostawcę usługi finansowej
Partner powiadamia Sklep o braku akceptacji płatności.
Prawo podjęcia decyzji – akceptacji lub odrzuceniu Użytkownika przez dostawcę
usługi finansowej należy wyłącznie do Instytucji Finansowej i nie jest w żaden sposób
ograniczone postanowieniami niniejszej Umowy.
Partner weryfikuje dostępność towaru w Sklepie i wysyła płatność do Sklepu na
rachunek Sklepu. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Sklep przyjmuje
do wiadomości, iż płatność, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie dokonana
po łącznym spełnieniu następujących warunków: (i) dokonania przez Użytkownika
czynności opisanych w 4.1. oraz 4.2. powyżej, (ii) uzyskania akceptacji Instytucji
finansowej i zawarcia umowy o Produkt Finansowy, (iii) potwierdzenia dostępności
towaru.
W przypadku zwrotu artykułu opłaconego przy pomocy Produktu finansowego Sklep
wysyła zwrot środków za pośrednictwem Partnera na rachunek Partnera wskazany
w pkt 4.9. poniżej.
Wszystkie transakcje są wyceniane, zawierane i rozliczane w polskim złotym (PLN).
Sklep będzie przelewać kwoty płatności na następujący rachunek bankowy Partnera:
Rachunek bankowy,
na który będą kierowane środki w
przypadku zwrotu i
odstąpienia/anulowania

nazwa
banku
nr
rachunku

Rachunek bankowy,
na który będzie kierowane
wynagrodzenie Partnera

nazwa
banku
nr
rachunku

5. Oświadczenia Sklepu
5.1.

Sklep oświadcza, że:
a) Nie prowadzi działalności określonej w Załączniku nr 2,
b) Jest zdolny do przekazania Partnerowi
minimalnego zbioru danych
wymaganych do realizacji Produktu finansowego; minimalny zbiór danych jest
określony w „Zakres danych pozyskiwanych od Klienta w celu realizacji
niniejszej Umowy”, stanowiącej Załącznik nr 1.
c) Wypełniła ankietę on-boardingu zgodnie z Załącznikiem nr 3.

5.2.

Na uzasadnioną prośbę spółki Partnera Sklep zobowiązuje się udostępnić dodatkowe
informacje i wyjaśnienia w celu wykonywania przez Partnera obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 01.03.2018 r., nr 723, z późn. zm.). bez zbędnej
zwłoki. Strony postanawiają, że „uzasadnioną prośbę” należy rozumieć w
szczególności jako prośbę, która jest niezbędna dla właściwego wykonywania
niniejszej Umowy i/lub która dotyczy postępowania sądowego lub
administracyjnego związanego z tą współpracą. W przypadku ostatecznego
potwierdzenia (prawomocne orzeczenie) niewłaściwego wykonywania bądź
niewykonywania obowiązku określonego w powyższych zdaniach niniejszego ustępu
Sklep zobowiązuje się do pełnego pokrycia rzeczywistych szkód poniesionych przez
Partnera w związku z niewywiązywaniem lub nienależytym wywiązywaniem się
przez Sklep z obowiązków określonych w pkt 5.2., pod warunkiem, że taka szkoda
nie została spowodowana przez przyczyny leżące po stronie Partnera, a fakt ten jest
stwierdzony prawomocnym orzeczeniem sądu lub organu administracji Partner:
a) niezwłocznie powiadomił Sklep o takim przypadku i umożliwił jej wzięcie
aktywnego udziału w wyjaśnianiu sprawy, w tym na etapie przedsądowym; i
b) przekazał Sklepowi dokumenty niezbędne do efektywnej oceny i
przeprowadzenia sprawy.

6. Warunki handlowe
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

W zamian za usługi świadczone przez Partnera Sklep zapłaci Partnerowi prowizję
sprzedażową w na warunkach i w wysokości określonej w Załączniku nr 5.
Sklep jest zobowiązany do dokonywania płatności prowizji sprzedażowej określonej
w ustępie pkt. 6.1 na podstawie faktury wystawionej przez Partnera w terminie 14 dni
od daty otrzymania faktury od Partnera na rachunek partnera wskazany w pkt 4.9.
Umowy.
Dla celów obliczenia faktury na wynagrodzenie Sklepu będzie wysyłał powiadomienie
i odpowiednie raporty do 5-go Dnia Roboczego każdego miesiąca.
Stronom przysługuje prawo do weryfikacji każdego Raportu i zgłoszenia zastrzeżeń.
Brak zastrzeżeń w terminie 5 dni od dnia doręczenia Raportu stanowi o akceptacji
Raportu.
Płatność prowizji będzie dokonywana bez jakichkolwiek potrąceń.
Strony ustalają, iż korespondencją rozliczeniową, w tym przesyłanie faktur będzie się
odbywało w formie elektronicznej na adresy wskazane przez Strony.

7. Obowiązki w zakresie Danych osobowych
7.1.
7.2.

Strony potwierdzają, że w rozumieniu RODO każda ze Stron jest odrębnym
administratorami danych osobowych Użytkowników.
Strony będą przetwarzać Dane osobowe zgodnie z przepisami RODO oraz wszelkich
regulacji wydanych na jego podstawie; w szczególności Strony będą chronić dane przed
ich ujawnieniem nieuprawnionym osobom lub przejęciem przez nieuprawnione osoby,

7.3.

7.4.

utratą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem oraz przetwarzaniem sprzecznym z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
Na żądanie Partnera Sklep przekaże Partnerowi informacje na temat stosowanych
środków organizacyjnych i technicznych oraz systemu informatycznego, potrzebne
Partnerowi dla celów jakichkolwiek dokumentów składanych w organach
regulacyjnych.
Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania się o wszelkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe przetwarzanie Danych
osobowych.

8. Znaki Towarowe
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

9.

Strony zobowiązują się wykorzystywać znaki towarowe drugiej Strony i markę w
sposób zapobiegający naruszeniu ich integralności oraz praw Strony do znaku
towarowego, w szczególności zobowiązują się nie wprowadzać żadnych zmian do
logo i zobowiązują się do korzystania z próbek przekazanych przez drugą Stronę.
Strony oświadczają, że bez zgody nie będą używać logo drugiej Strony dla żadnych
innych celów niż wykonywanie obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie.
Wszelkiego rodzaju komunikacja, reklamy, informacje prasowe, wszelkiego rodzaju
materiały reklamowe i imprezy promocyjne wykorzystujące nazwę oraz logo jednej
Strony wymagają uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej przez Koordynatorów
drogą mailową.
Szczegółowe zasady i zakres korzystania ze znaku towarowego został opisany w
Załączniku nr 4.

Oświadczenia i gwarancje
9.1.

9.2.

Obydwie Strony gwarantują, że przez cały czas będą posiadać licencje, pozwolenia i
zgody niezbędne do prowadzenia ich odpowiedniej działalności we wszystkich
jurysdykcjach, w których działają, oraz że świadczenie którejkolwiek z ich usług nie
będzie sprzeczne z żadnym obowiązującym prawodawstwem. W szczególności
Strony gwarantują, że wszelkie usługi płatnicze będą świadczone przez cały czas w
sposób zgodny z obowiązującą krajową transpozycją Dyrektywy 2015/2366/WE w
sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Obydwie Strony
oświadczają i gwarantują, że przy zawieraniu Umowy nie są świadome istnienia
żadnych okoliczności, które pociągałyby za sobą wszczęcie jakiegokolwiek
dochodzenia lub postępowania w stosunku do Strony z powodu naruszenia
obowiązujących regulacyjnych przepisów prawa, oszustwa bądź przestępstwa.
Każda Strona oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że:
a) przez cały czas będzie miała prawo, umocowanie i zdolność do zawarcia oraz
wykonywania niniejszej Umowy;
b) obecnie i przez cały czas w odniesieniu do świadczenia lub korzystania z usług w
ramach niniejszej Umowy, w zależności od przypadku, będzie przestrzegała
wszelkich
obowiązujących
lokalnych,
stanowych,
krajowych
i
międzynarodowych przepisów prawa oraz regulacji i będzie utrzymywała

9.3.

10.

Ochrona poufnych informacji i tajemnic handlowych.
10.1.

10.2.

10.3.

11.

wszelkie licencje, pozwolenia i inne zgody niezbędne w związku ze świadczeniem
lub korzystaniem z usług na mocy niniejszej Umowy.
Każda Strona będzie w najpełniejszym możliwym stopniu i w terminowy sposób
współpracować z drugą Stroną oraz pomagać jej w rozwiązywaniu jakichkolwiek
problemów wpływających na niniejszą Umowę, jeżeli współpraca lub pomoc Strony
może być racjonalnie wymagana.

Podczas okresu obowiązywania niniejszej Umowy a także po jej rozwiązaniu Strona
otrzymująca nie może wykorzystywać Informacji poufnych do celów innych niż
wykonywanie obowiązków w ramach niniejszej Umowy. W szczególności Strona
otrzymująca nie może ujawniać Informacji poufnych żadnej osobie, chyba że uzyska
uprzednią pisemną zgodę Strony ujawniającej.
Podczas okresu obowiązywania niniejszej Umowy Strona otrzymująca może
ujawniać Informacje poufne na rzecz swoich dyrektorów, pracowników,
przedstawicieli, Podmiotów stowarzyszonych, reprezentantów, podwykonawców i
klientów wyłącznie, jeśli osoby takie muszą posiadać taką wiedzę i w zakresie,
w którym takie ujawnienie jest konieczne lub pożądane stosownie do celu niniejszej
Umowy. Strona otrzymująca zobowiązana jest dopilnować, aby osoby otrzymujące
takie informacje znały obowiązki Strony otrzymującej w zakresie zachowania
poufności, które wynikają z niniejszej Umowy, i aby osoby te przestrzegały takich
obowiązków tak samo, jak gdyby były Stroną niniejszej Umowy.
Szczegółowe zasady ochrony informacji i tajemnic handlowych stanowi Załącznik nr
6.

Okres obowiązywania
11.1.

11.2.

11.3.
11.4.
11.5.

Umowa zawierana jest w formie elektronicznej bez jednoczesnej obecności stron,
poprzez złożenie oferty zawarcia Umowy przez Sklep do Partnera. Chwilą zawarcia
umowy jest akceptacja oferty przez Partnera o czym informuje on niezwłocznie, w
terminie nie dłuższym niż 14 dni, Sklep przez przesłanie komunikatu
potwierdzającego zawarcie umowy w formie elektronicznej (e-mail).
Partner może odmówić zawarcia Umowy o czym niezwłocznie informuje Sklep przez
przesłanie komunikatu odmawiającego zawarcia umowy w formie elektronicznej (email). Partner nie ma obowiązku podawać uzasadnienia swojej decyzji.
Sklep zawierając Umowę potwierdza, że miał dostęp do warunków niniejszej Umowy,
załączników oraz Regulaminu, zapoznał się z nimi i akceptuje je i jest nimi związany
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 12.6., 12.7., 12.8. Strony wspólnie wykluczają
możliwość wypowiedzenia Umowy w okresie pierwszych 12 miesięcy po jej
zawarciu. Po upływie 12-miesięcznego okresu wskazanego w powyższym zdaniu
Umowa może zostać przedłużona na czas oznaczony lub nieoznaczony. Po upływie
pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowa zostać wypowiedziana przez
którąkolwiek ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego (trzymiesięcznego) okresu

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

wypowiedzenia bez względu czy Strony przedłużą obowiązywanie Umowy na czas
określony czy nieokreślony. Wypowiedzenie będzie miało skutek na koniec miesiąca
kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy musi mieć formę pisemną dla swojej
ważności.
Każda Strona może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym:
jeżeli którakolwiek ze Stron złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, stanie się
niewypłacalna lub zawrze jakąkolwiek ugodę z wierzycielami bądź dokona cesji na
rzecz wierzycieli lub ustanowiony zostanie zarządca Strony bądź jej
przedsiębiorstwa lub którakolwiek ze Stron wejdzie w stan likwidacji dobrowolnie
(w inny sposób niż dla celów rekonstrukcji bądź połączenia) lub przymusowo; w
przypadku wystąpienia istotnego naruszenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek
ze Stron, jeżeli takie naruszenie nie zostanie naprawione w ciągu dziesięciu (10) Dni
Roboczych od daty otrzymania przez Stronę popełniającą naruszenie pisemnego
powiadomienia określającego kwestię bądź okoliczności stanowiące istotne
naruszenie Umowy.
Bez uszczerbku dla powyższych postanowień każda Strona może wypowiedzieć
niniejszą Umowę w całości bądź w części ze skutkiem natychmiastowym, poprzez
przekazanie pisemnego powiadomienia drugiej Stronie, jeżeli wypowiedzenie przez
nią Umowy jest wymagane przez właściwy organ regulacyjny.
Sklep jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy w przypadku braku
akceptacji zmiany Umowy dokonanej w trybie pkt. 12.1. z zachowaniem 14 dniowego
terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swojej ważności wymaga przekazania
wypowiedzenia w formie pisemnej w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o
zmianie Umowy. W takim wypadku do czasu rozwiązania Umowy w stosunku do
Sklepu stosuje się Umowę w brzmieniu sprzed zmiany.
W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu:
a) każda Strona niezwłocznie zapłaci drugiej Stronie wszystkie należności
wynikające z niniejszej Umowy;
b) wszystkie prawa i obowiązki Stron przestają obowiązywać niezwłocznie po
wypowiedzeniu niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie Umowy
nie wpływa na prawa i obowiązki Stron powstałe do daty wypowiedzenia
Umowy; i
c) wszystkie licencje udzielone na mocy niniejszej Umowy wygasają; i
d) każda Strona według wyboru drugiej Strony zniszczy lub zwróci wszystkie kopie
Poufnych Informacji należących do tej drugiej Strony, znajdujące się w jej
posiadaniu bądź pod jej kontrolą, a należycie upoważniony członek
kierownictwa Strony poświadczy drugiej Stronie na piśmie wypełnienie
powyższego obowiązku.

12. Zmiany Umowy
12.1.

Niniejsza Umowa stanowi wzorzec umowny. Partner jest uprawniony do
wprowadzania zmian w Umowie lub wprowadzania dodatkowych warunków w
każdym czasie z zastrzeżeniem, że Partner jest zobowiązany do uprzedniego
powiadomienia Sklepu każdorazowo w przypadku planowania zamiany Umowy.

12.2.
12.3.

13.

Kontrola
13.1.

13.2.

14.

Powiadomienie powinno nastąpić nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie
planowanej zmiany.
Zmiana dokonana w trybie pkt 12.1. jest wiążąca dla Sklepu począwszy od dnia
wejścia w życie takiej zmiany. W przypadku
Jeśli dowolne postanowienie niniejszej Umowy stanie się niezgodne z prawem,
nieskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i
skuteczność.

Partner zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania Umowy oraz zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa po uprzednim powiadomieniu Sklepu na adres email wskazany przez Sklep o planowanej kontroli z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni
roboczych, o ile sytuacja nie będzie dotyczyła zdarzenia wymagającego
natychmiastowej interwencji.
W przypadku stwierdzenia przez jedną ze Stron przypadków niewykonania lub
nienależytego wykonania przez drugą Stronę czynności objętych Umową, Strona
stwierdzająca może wezwać Stronę naruszającą do zaprzestania naruszeń Umowy
lub do wykonania lub należytego wykonania wskazanych przez Stronę stwierdzającą
postanowień Umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym przez siebie terminie
(nie krótszym niż 3 dni robocze).

Postanowienia końcowe
14.1.

Umowa oraz wszelkie dokumenty, o których mowa w niniejszej Umowie, stanowią
całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy
pomiędzy Stronami Umowy dotyczące jej przedmiotu. Każda Strona Umowy
potwierdza, że zawierając Umowę oraz dokumenty, o których mowa w niniejszej
Umowie, nie opierała się na żadnym innym stwierdzeniu, oświadczeniu, zapewnieniu
lub gwarancji (złożonych bez należytej staranności bądź bez winy) niż te wyraźnie
określone w Umowie lub w dokumentach, o których mowa w niniejszej Umowie, i że
nie przysługuje jej żadne prawo ani środek w odniesieniu do takich stwierdzeń,
oświadczeń, zapewnień bądź gwarancji. Niniejsze postanowienie nie ogranicza ani
nie wyłącza odpowiedzialności za oszustwo.
14.2. Umowa podlega prawu polskiemu. Spory wynikające z Umowy lub z nią związane
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Partnera.
14.3. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1 - Zakres danych pozyskiwanych od Użytkownika w celu realizacji niniejszej Umowy
2 - Wykaz towarów i usług
3 - Formularz on-boardingu
4 - Licencja
5 – Wynagrodzenie
6 – Poufność
7 – Reklamacje
8 – Warunki techniczne/Integracj

