
Ogólne Warunki Umów
świadczenia usług w zakresie kampanii mediowych

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Zakres zastosowania; definicje

1.1. Niniejszy  dokument,  zwany  dalej  „OWU”  określa  ogólne  warunki  umów  o
świadczenie  usług  w  zakresie  kampanii  mediowych,  w  szczególności  kampanii
googlowskich z iSting Sp. z o. o.

1.2. Poza niniejszymi OWU do umów o świadczenie usług w zakresie produkcji witryn
internetowych  mają  zastosowanie  także  inne  dokumenty,  w  szczególności  inne
ogólne warunki wyłącznie o ile przewiduje to treść umowy.

1.3. Ilekroć w OWU jest mowa o:

1.3.1. iSting  –  należy  przez  to  rozumieć  iSting  Spółkę  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Chorzowie  przy  ul.  M.  Wolskiego 9/5,  o
kapitale  zakładowym wynoszącym 5.000 (pięć tysięcy)  złotych,  w całości
wpłaconym,  wpisaną  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  –  rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, Wydział VIII  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 555210, posiadającą numer NIP: 6272740777;

1.3.2. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą,  osobę  prawną  lub  jednostkę  organizacyjną  niemającą
osobowości prawnej będącą stroną albo zamierzającą być stroną umowy z
iSting;

1.3.3. dniu  roboczym  –  rozumie  się  przez  to  dni  od  poniedziałku  do  piątku  z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyłączeniem 24 i 31
grudnia oraz dni przypadających między dwoma świętami, między świętem
a sobotą  lub między niedzielą  a  świętem (przykładowo:  piątek po  Bożym
Ciele);

1.3.4. fakturze  –  rozumie  się  przez  to,  poza  fakturą  VAT,  także  dokument  pro
forma,  notę  księgową  i  inny  dokument  księgowy  będący  podstawą  do
dokonania  na  rzecz  iSting  płatności  wynagrodzenia,  kar  umownych  albo
innych kwot;
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1.3.5. potwierdzeniu  Zamówienia  –  rozumie  się  przez  to  złożenie  przez  iSting
oświadczenia o gotowości do realizacji Zamówienia w dowolnej formie i w
dowolny sposób;

1.3.6. kreacji reklamowej – rozumie się przez to rezultat usługi świadczonej przez
iSting,  w  szczególności  gotowy  post  przeznaczony  do  zamieszczenia  w
fanpage’u;

1.3.7. fanpage’u – rozumie się przez to stronę typu fanpage na portalu Facebook,
to znaczy strony promującej produkty, usługi albo osoby;

1.3.8. usługach – rozumie się przez to usługi polegające na prowadzeniu kampanii
albo podjęciu jednorazowego działania reklamowego;

1.3.9. abonamencie – rozumie się  przez to część miesięcznego wynagrodzenia
iSting stałą w całym okresie trwania umowy;

1.3.10. budżecie  –  rozumie  się  przez  to  zmienną  część  miesięcznego
wynagrodzenia iSting, której minimalny poziom jest określany w Zamówieniu
i której ostateczna wysokość jest zależna od decyzji Klienta;

1.3.11. umowie  jednorazowej  –  rozumie  się  przez  to  umowę,  w  której
wynagrodzenie zostało określone w jednorazowej, zryczałtowanej kwocie i
która obejmuje dokonanie jedynie jednego działania reklamowego;

1.3.12. umowie terminowej – rozumie się przez to umowę, w której wynagrodzenie
zostało  określone  jako  wynagrodzenie  miesięczne  i  która  obejmuje  stałe
dokonywanie  działań  reklamowych  przez  czas  oznaczony  albo
nieoznaczony, jednakże nie krótszy, niż 12 miesiecy.

1.4. Wszelkie pojęcia używane w Zamówieniu mają znaczenie nadane im przez OWU,
chyba że Zamówienie stanowi inaczej.

2. Procedura zawarcia umowy o świadczenie usług

2.1. Stroną umowy z iSting może być wyłącznie osoba prawna, jednostka organizacyjna
niemająca  osobowości  prawnej  albo  osoba  fizyczna  prowadząca  działalność
gospodarczą,  która  składa  Zamówienie  w  związku  z  wykonywaną  przez  siebie
działalnością  gospodarczą  lub  zawodową.  Osoba  fizyczna  zawierając  umowę  z
iSting oświadcza,  że zawiera ją w ramach prowadzonej  przez siebie działalności
gospodarczej.

2.2. Klient składa Zamówienie pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej – na
formularzu udostępnionym przez iSting. Zamówienie powinno być podpisane przez
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osoby uprawnione do reprezentacji Klienta.

2.3. Zamówienie złożone faksem albo pocztą elektroniczną powinno być dostarczone
przez Klienta w oryginale w terminie dwóch tygodni od jego złożenia.

2.4. Oferta iSting przesłana Klientowi (brief) stanowi integralną część umowy, jednakże
w  razie  sprzeczności  z  treścią  dokumentu  Zamówienia  stosuje  się  w  pierwszej
kolejności treść dokumentu Zamówienia.

3. Ogólne warunki Zamówień

3.1. O ile Zamówienie nie stanowi inaczej:

3.1.1. iSting ma prawo żądać zaliczki  na poczet  swojego wynagrodzenia od
każdego Zamówienia;

3.1.2. w razie żądania zaliczki jej zapłacenie stanowi warunek przystąpienia do
realizacji Zamówienia;

3.1.3. wszelkie kwoty tytułem wynagrodzenia są płatne na rachunek bankowy
iSting w terminie 7 dni od wystawienia faktury;

3.1.4. wszelkie kwoty określone Zamówieniu są kwotami netto, które ulegają
podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług (VAT);

3.1.5. w razie opóźnienia Klienta z zapłatą jakichkolwiek kwot na rzecz iSting,
iSting  ma  prawo  wstrzymać  realizację  Zamówienia  do  czasu  uiszczenia
zaległości;

3.1.6. iSting  zachowuje  prawo do  wynagrodzenia  i  może  go  żądać  także  w
przypadku,  jeśli  wykonanie  Zamówienia  jest  niemożliwe  albo  utrudnione  z
przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu nieprzesłania
przez  niego  materiałów  niezbędnych  do  realizacji  Zamówienia,  nieudzielenia
niezbędnych  informacji  albo  niepodjęcia  współpracy  niezbędnej  dla
świadczenia usług zgodnie z treścią umowy;

3.1.7. iSting zachowuje prawo do wynagrodzenia i może go żądać także, jeśli
wstrzymuje się z realizacją Zamówienia z powodu braku terminowej płatności.

4. Ogólne warunki realizacji Zamówień

4.1. iSting może w każdym czasie odmówić realizacji Zamówienia i odstąpić od umowy
w razie stwierdzenia, że realizacja Zamówienia:

4.1.1. stanowiłaby naruszenie powszechnie obowiązującego prawa;

3



4.1.2. stanowiłaby naruszenie praw osób trzecich;

4.1.3. stanowiłaby  czyn  nieuczciwej  konkurencji  lub  nieuczciwą  praktykę
rynkową;

4.1.4. mogłaby negatywnie wpłynąć na wizerunek iSting albo podwykonawcy;

4.1.5. obejmuje umieszczenie kreacji reklamowej, która byłaby szkodliwa albo
uciążliwa dla odbiorców.

4.2. W  razie  stwierdzenia  okoliczności,  o  których  mowa  w  punkcie  4.1.  w  czasie
realizacji  Zamówienia  iSting  wzywa  Klienta  do  usunięcia  tych  okoliczności  w
terminie 3 dni roboczych, po czym może odstąpić od umowy. Odstąpienie uważa
się za dokonane z winy Klienta.

4.3. Klient jest obowiązany przesłać do iSting wszelkie materiały niezbędne do realizacji
Zamówienia w terminie 7 dni od potwierdzenia Zamówienia albo od dnia zażądania
ich przez iSting.

4.4. iSting przystępuje do realizacji Zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu kompletu
materiałów, o których mowa w ustępie poprzedzającym oraz po otrzymaniu zaliczki.

4.5. Materiały  przesłane  przez  Klienta  powinny  odpowiadać  wytycznym  określonym
przez iSting.

4.6. Zamówienie jest wykonywane w terminie określonym w Zamówieniu.

4.7. Każde  opóźnienie  Klienta  powoduje  przesunięcie  wszelkich  terminów  realizacji
Zamówienia i poszczególnych jego etapów o podwójną ilość dni opóźnienia Klienta.
O  taką  samą  ilość  dni  przesuwają  się  także  terminy  realizacji  poszczególnych
etapów Zamówienia.

4.8. Klientowi  przysługuje  prawo  do  nieograniczonej  ilości  zgłaszanych  poprawek,
jednakże jeżeli w wyniku trzeciej poprawy projektu dzieła Klient nadal zgłasza do
niego uwagi i poprawki iSting może odstąpić od umowy lub wystawić dodatkową
fakturę  w  wysokości  25%  kwoty  ustalonej  w  zamówieniu,  za  każdą  poprawkę
z osobna.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje odnoszące się do prawidłowości wykonania Zamówienia Klient
ma obowiązek zgłosić w formie pisemnej, niezwłocznie, nie później, niż w terminie
14 dni od ich stwierdzenia, zaś ostatecznie w terminie najpóźniej 14 dni od daty
całkowitego wykonania Zamówienia.

5.2. iSting udziela  odpowiedzi  na reklamacje w terminie 30 dni  od ich złożenia,  przy

4



czym  brak  odpowiedzi  nie  może  być  poczytywany  jako  uznanie  reklamacji  za
zasadną.

6. Windykacja

6.1. W  razie  nieterminowego  uiszczania  należnych  kwot  iSting  zastrzega  sobie
możliwość podejmowania wobec Klienta działań windykacyjnych, w szczególności
kierowania telefonicznych, pisemnych i terenowych wezwań do zapłaty.

6.2. iSting prowadzi  czynności  windykacyjne zadłużenia klienta,  stosując następujące
zasady oraz cennik;

6.2.1. iSting może prowadzić  działania  związane z  monitoringiem SMS i/lub
telefonicznym,  wysyłaniem  wiadomości  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej,  wysyłaniem  wierzytelności  przez  zewnętrzne  firmy
windykacyjne. 

6.2.2. Częstotliwość działań opisanych w pkt 6.2.1 uzależniona jest od postawy
klienta.Każde kolejne działanie jest podejmowane przez iSting nie wcześniej niż
dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego działania, za wyjątkiem
sytuacji gdy za dane działanie iSting nie pobiera opłaty. W pierwszej kolejności
podejmowane są działania z monitoringiem telefonicznym lub monitoringiem
sms,  wykonywanym  za  pośrednictwem  wiadomości  wysłanych  drogą
elektroniczną oraz monitoringiem pisemnym (wezwania do zapłaty), przy czym
łączna suma opłat za działania związane z monitoringiem sms, monitoringiem
telefonicznym,  oraz  wykonywanym  w  postaci  wiadomości  elektornicznych  i
monitoringiem pisemnym, nie może przekroczyć w danym miesiącu 600 zł dla
wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego, przy czym iSting
pobiera  opłatę  maksymalnie  za  3  pierwsze  monity  sms,  3  pierwsze  monity
telefoniczne, 3 pierwsze monity za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz 3
pierwsze monity pisemne w danym miesiącu; 

6.2.3. Jeżeli dzialania opisane w pkt 6.2.2 nie przyniosą oczekiwanego rezultatu
w  postaci  spłaty  zadłużenia,  iSting  rozważy  możliwość  podjęcia  kolejnych
działańpostaci  wizyt  negocjatora  terenowego  lub  zlecenia  dochodzenia
wymagalnych  wierzytelności  przez  zewnętrzne  firmy  windykacyjne,  z  tym
zastrzeżeniem, iż łączna suma opłat za wszystkie wymienione czynności nie
może  przekroczyć  w  danym  miesiącu  kwoty  1  000  zł  dla  wierzytelności
dochodzonych z jednego stosunku prawnego. 

6.2.4. iSting  stosuje  czynności  monitorujące  w  opisanej  wyżej  kolejności,  a
jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas
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podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności na
drodze sądowej. 

6.2.5. Isting stosuje następujący cennik działań windykacyjnych:

Forma upomnienia cennik

Monit windykacyjny – wysłany sms`em 3,55 zł

Monit windykacyjny – wysłany drogą mailową 7,45 zł

Monit windykacyjny – drogą telefoniczną 12,55 zł

Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty 23,55 zł

Wysłanie do klienta ponownego wezwania do zapłaty 27,45 zł

Wysłanie do klienta ostatecznego wezwania do zapłaty 32,55 zł

Ustalenie przez iSting nowego adresu klienta 140,00 zł

Opłata za wizytę terenową 200 zł (+ 3zł za km*)
* nalliczane od miejsca siedziby iSting

Opłata za windykację przez firmy zewnętrzne W wysokości rzeczywiście 
poniesionych kosztów 
przez iSting

Prowizja za zmianę warunków umowy – 
restrukturyzacja zadłużenia

10% od kwoty zadłużenia,
nie mniej niż 400 zł

7. Prawa autorskie

7.1. Przesłanie do iSting jakichkolwiek materiałów służących do realizacji Zamówienia
jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że posiada do nich autorskie prawa
majątkowe  albo  prawa  własności  przemysłowej  albo  udzielono  mu  licencji  na
korzystanie z nich w zakresie co najmniej takim, jaki jest niezbędny do realizacji
Zamówienia oraz że posiada prawo do udzielania dalszych licencji.

7.2. Jeżeli  Zamówienie  obejmuje  taki  przedmiot,  który  wymaga  stworzenia  kreacji
reklamowych,  przesyłając materiały  do iSting Klient  udziela  iSting nieogranicznej
terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji (sublicencji),  z prawem udzielania
dalszych licencji i upoważnia iSting do wykorzystywania materiałów przekazanych
przez Klienta na następujących polach eksploatacji:
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7.2.1. wytwarzanie  egzemplarzy  utworu  techniką  drukarską,  reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

7.2.2. wprowadzanie  do  pamięci  komputerów  i  utrwalanie  na  dowolnych
nośnikach cyfrowych;

7.2.3. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy;

7.2.4. publiczne  wykonanie,  wystawianie,  wyświetlanie,  odtworzenie,
nadawanie  i  reemitowanie,  a  także  publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki
sposób, żeby każdy miał do niego dostęp, w tym także za pomocą sieci Internet,
radia i telewizji;

7.2.5. modyfikowanie, tłumaczenie, adaptacja, włączanie do innych utworów.

7.3. Licencja,  o  której  mowa w punkcie  poprzedzającym jest  ograniczona czasowo i
wygasa z chwilą całkowitego wykonania Zamówienia.

7.4. O  ile  strony  nie  postanowią  inaczej  iSting  nie  przenosi,  ani  nie  zobowiązuje  się
przenieść  na  Klienta  autorskich  praw majątkowych do  utworów stworzonych  w
czasie wykonywania Zamówienia.

8. Odpowiedzialność

8.1. W  razie,  gdyby  osoby  trzecie  skierowały  wobec  iSting  jakiekolwiek  roszczenia
związane  z  naruszeniem  praw  autorskich  lub  praw  własności  przemysłowej
dotyczących przesłanych przez Klienta materiałów albo z uznaniem przez to kreacji
reklamowej  za  czyn  nieuczciwej  konkurencji  Klient  zobowiązuje  się  przejąć
wynikający  stąd  dług  iSting  oraz  naprawić  wszelką  wynikłą  stąd  szkodę,  w
szczególności pokryć koszty postępowań sądowych i zastępstwa procesowego w
wysokości  rzeczywiście przez iSting poniesionej.  W razie sporu sądowego Klient
zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu wstąpienia w miejsce iSting
po stronie pozwanej, a gdyby było to niemożliwe – przystąpić do postępowania w
charakterze interwenienta ubocznego po stronie iSting.

8.2. Klient  jest  obowiązany  naprawić  iSting  wszelką  szkodę,  którą  wyrządził
nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

8.3. iSting odpowiada wobec Klienta za wszelką szkodę do wysokości wynagrodzenia
pobranego za realizację Zamówienia.

8.4. Ilekroć w OWU albo w Zamówieniu mowa jest o karach umownych, ich zastrzeżenie
nie  pozbawia  iSting  prawa  do  dochodzenia  odszkodowania  przekraczającego
wartość kar umownych.
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9. Odstąpienie od umowy

9.1. Ilekroć umowa lub odrębne przepisy przewidują prawo którejkolwiek ze stron 
do odstąpienia od umowy, a Zamówienie nie stanowi inaczej, stosuje się 
postanowienia niniejszego działu.

9.2. Klient może rozwiązać umowę po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia 
umowy w formie pisemnej, przesłanej na adres spółki, ze skutkiem w dniu 
upłynięcia sześciu miesięcy, od dnia otrzymania wypowiedzenia. Po 
wypowiedzeniu Umowy, Klient zobowiązany będzie do niezwłocznej zapłaty 
całości zadłużenia wymagalnego wraz z należnymi kosztami dochodzenia 
należności przez iSting Sp. z o.o. i odsetkami. Rozwiązując Umowę, iSting Sp. z 
o.o. może dodatkowo obciążyć Klienta kwotą ryczałtowego odszkodowania w 
wysokości 40% wartości Wynagrodzenia określonego w Umowie, z tytułu 
przedterminowego rozwiązania Umowy z winy Klienta. 

9.3. W przypadku odstąpienia od umowy:

9.3.1. przez Klienta z powodu okoliczności zawinionych przez iSting: iSting zwraca
Klientowi  otrzymane  wynagrodzenie  w  wysokości  pomniejszonej  o
wynagrodzenie za wykonane już prace;

9.3.2. przez  Klienta  w  innych  przypadkach  oraz  przez  iSting  z  jakiejkolwiek
przyczyny: iSting ma prawo do całości należnego jej wynagrodzenia;

10. Dane osobowe

10.1. Dane osobowe podane przez Klienta iSting gromadzi i przetwarza zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

10.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z 29 
sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych jest iSting.

10.3. Dane osobowe są przetwarzane przez iSting w celu świadczenia usług, 
archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług u produktów
iSting i podmiotów współpracujących.

10.4. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym 
organom wymiaru sprawiedliwości. 

10.5. iSting zapewnia Klientom prawo wglądu do własnych danych osobowych, w 
tym do ich poprawiania oraz do wniesienia pisemnego, umotywowanego 
żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w przypadkach 
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uzasadnionych prawem.

10.6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych oraz inne 
możliwości zniszczenia bądź utraty informacji są chronione przez iSting przez 
odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

11. Przeniesienie praw z umowy

11.1. Klient wyraża zgodę na przelanie przez iSting wszelkich wierzytelności 
pieniężnych wynikających z umowy na osobę trzecią.

11.2. Przelew jakichkolwiek wierzytelności Klienta wobec iSting wymaga uzyskania 
uprzedniej, pisemnej zgody iSting.

12. Umocowanie do działania za strony

12.1. Klient, wskazując w Zamówieniu osobę upoważnioną do realizacji Zamówienia 
ze swojej strony, udziela tej osobie pełnomocnictwa i upoważnia ją do 
dokonywania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem umowy, w tym 
do akceptacji dzieła, zgłaszania poprawek oraz dokonywania zmian umowy, z 
wyjątkiem odstąpienia od umowy.

13. Doręczenia

13.1. Zawiadomień  i  doręczeń,  dla  których  nie  jest  wymagana  forma  pisemna
dokonuje pocztą elektroniczną się na adresy wskazane w Zamówieniu.

13.2. Ilekroć  umowa  wymaga  zachowania  formy  pisemnej,  zawiadomienie  albo
doręczenie  dokonywane  wobec  iSting  jest  skuteczne  tylko  w  wypadku
rzeczywistego otrzymania pisma przez iSting.

13.3. Klient jest obowiązany do niezwłocznej aktualizacji adresu poczty elektronicznej
i  adresu  do  doręczeń.  Doręczenie  jest  dokonane  skutecznie,  jeżeli  treść
zawiadomienia zostanie wysłana pod ostatni adres znany iSting.

14. Zmiany OWU

14.1. iSting przysługuje prawo do zmiany niniejszych OWU w każdym czasie. 
Zmienione OWU obowiązują od daty wskazanej w ogłoszeniu w serwisie 
internetowym iSting.

14.2. OWU w brzmieniu zmienionym obowiązują do Zamówień złożonych po dacie 
wejścia w życie.

Rozdział II
Postanowienia szczególne
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15. Obowiązki Klienta

15.1. Usługa  objęta  Zamówieniem obejmuje  prowadzenie  działań  promocyjnych  w
dwóch postaciach:

15.1.1. Jednorazowego podjęcia działań promocyjnych;

15.1.2. Stałego podejmowania działań promocyjnych

w  celu  udostępnienia  linków  sponsorowanych  Klienta  w  wyszukiwarkach
internetowych  i  na  innych  stronach  internetowych  (AdWords)  albo  w  celu
poprawienia  widoczności  witryny  internetowej  Klienta  w  wyszukiwarkach
internetowych albo w celu udostępnienia reklam Klienta.

15.2. Szczegółowy zakres świadczonych usług określa Umowa.

15.3. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, w terminie 3 dni od jego akceptacji przez
iSting Klient jest zobowiązany:

15.3.1. przekazać iSting wszelkie materiały niezbędne do realizacji Zamówienia;

15.3.2. uzgodnić z iSting frazy kluczowe używane w czasie świadczenia usług.

15.4. iSting może zaproponować Klientowi frazy kluczowe.  W przypadku,  gdyby
Klient w terminie 3 dni od zaproponowania fraz kluczowych nie zażądał ich zmiany
podając  inne  frazy  kluczowe  uważa  się,  że  zaakceptował  propozycję  iSting  i
zaproponowane frazy kluczowe uważa się za wiążące.

15.5. Klient  jest  obowiązany,  na  każde  żądanie  iSting  przekazywać  znaki
towarowe, zdjęcia produktów, informacje o produktach i o sobie – w terminie 3 dni
od  złożenia  takiego  żądania.  W  razie  zaniechania  tego  obowiązku  iSting  może
wstrzymać  się  ze  świadczeniem  usług;  zachowuje  jednakże  prawo  do
wynagrodzenia.

16. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia

16.1. iSting  przystępuje  do  realizacji  Zamówienia  niezwłocznie  po  otrzymaniu
płatności wynagrodzenia, a w przypadku umowy terminowej – wynagrodzenia za
pierwszy miesiąc oraz po sporządzeniu briefu, otrzymaniu materiałów i uzgodnieniu
fraz kluczowych.

16.2. Wszelkie  strategie  stanowią  element  tajemnicy  przedsiębiorstwa  iSting  i
iSting nie jest obowiązana ujawnić jej Klientowi.

16.3. iSting przygotowuje strategię  raz  w czasie trwania  umowy,  uwzględniając
wnioski i sugestie Klienta, w szczególności brief kreatywny.
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17. Przygotowywanie kreacji reklamowych

17.1. O ile przedmiot umowy obejmuje takie czynności, które obejmują stworzenie
kreacji reklamowych, kreacje są przygotowane w postaci oraz w ilości określonej w
Zamówieniu

17.2. iSting przedstawia Klientowi projekty kreacji reklamowych do akceptacji.

17.3. W terminie 3 dni od przedstawienia projektów kreacji reklamowych Klient jest
obowiązany je zaakceptować albo zgłosić do nich poprawki.  Klient ma prawo do
jednokrotnego zgłoszenia poprawek. Nieustosunkowanie się w powyższym terminie
poczytuje się za akceptację projektów w całości i bez żadnych zastrzeżeń.

18. Podejmowanie czynności promocyjnych

18.1. Czynności  promocyjne,  w  szczególności  rozpoczęcie  publikowania  linków
sponsorowanych  i  reklam  graficznych  Klienta  jest  wykonywane  według
harmonogramu  zawartego  w  umowie.  Jeżeli  w  umowie  brak  szczegółowego
harmonogramu,  w  pierwszym  miesiącu  obowiązywania  umowy  iSting  nie
rozpoczyna czynności promocyjnych, a planuje strategię.

18.2. Informacje  na  temat  kwot  zaangażowanych  na  potrzeby  działań
promocyjnych  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  iSting  i  nie  podlegają
ujawnieniu Klientowi.

19. Wynagrodzenie iSting

19.1. Wynagrodzenie  iSting  za  usługi  w  umowie  zawartej  na  wykonanie
jednorazowego działania jest określone jako wynagrodzenie ryczałtowe. Kwota ta
nie  określa  zaangażowania  finansowego,  jakie  iSting  jest  zobowiązana  ponieść
wobec osób trzecich na wykupienie działań reklamowych. Kwota ta nie podlega w
żadnym wypadku rozliczeniu z Klientem.

19.2. Wynagrodzenie iSting w umowie długoterminowej składa się z części stałej
(abonamentu)  i  dodatkowo może składać się  z  części  zmiennej  (budżetu).  Jeśli
Zamówienie tak stanowi na wynagrodzenie mogą składać się także inne czynniki, w
szczególności wynagrodzenie za efekt

19.3. Abonament i  minimalny budżet  są określane w Zamówieniu i  są kwotami
należnymi comiesięcznie, niezależnie od innych kwot.

19.4. Klient określa budżet na każdy miesiąc trwania umowy, najpóźniej na 14 dni
przed rozpoczęciem miesiąca, na który określony został budżet. Określenie budżetu,
bez względu na formę, stanowi zobowiązanie Klienta do jego zapłaty. W przypadku,
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jeżeli Klient nie określił budżetu przyjmuje się, że w danym miesiącu obowiązywać
ma budżet minimalny.

19.5. W  ramach  określonego  przez  Klienta  budżetu  iSting  określa  działania
promocyjne, jakie będzie w danym miesiącu prowadzić.

19.6. Kwota  budżetu  nie  określa  zaangażowania  finansowego,  jakie  iSting  jest
zobowiązana ponieść  wobec osób  trzecich na  wykupienie  działań reklamowych.
Kwota ta nie podlega rozliczeniu z Klientem w żadnym przypadku. iSting nie ma
także  prawa  żądać  od  Klienta  zwiększenia  budżetu  w  przypadku,  gdyby  koszty
iSting związane z działaniami promocyjnymi w danym miesiącu określonymi przez
iSting miały przekroczyć wysokość budżetu.

19.7. W  pierwszym  miesiącu  obowiązywania  umowy  wynagrodzenie  iSting
obejmuje  jedynie  abonament.  W  drugim  i  kolejnych  miesiącach  obowiązywania
umowy  wynagrodzenie  iSting  obejmuje  abonament  i  budżet,  nie  niższy,  niż
minimalny.

19.8. W  razie  jakiegokolwiek  opóźnienia  w  płatności  wynagrodzenia,  iSting  ma
prawo wstrzymać się z realizacją wszelkich usług zachowując przy tym prawo do
pełnego wynagrodzenia należnego za dany miesiąc, to jest zarówno abonamentu,
jak  i  budżetu.  W  przypadku,  gdyby  z  uwagi  na  wstrzymanie  realizacji  usług
spowodowane  brakiem  płatności  w  danym  miesiącu  nie  nastąpiłoby  w  ogóle
wykonanie  usługi  iSting  zachowuje  prawo  do  pełnego  wynagrodzenia  mimo
niewykonania usługi.

20. Czas trwania umowy

20.1. Umowa może być zawarta na wykonanie jednorazowego działania albo na
czas  określony  dwudziestuczterech  miesięcy.  Jeżeli  Zamówienie  stanowi  o
wynagrodzeniu  miesięcznym  uważa  się,  że  umowa  została  zawarta  na  czas
określony jednego roku.

20.2. Umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, jeżeli  żadna ze Stron nie
poinformuje  pisemnie  drugiej  Strony  o  braku  zamiaru  kontynuowania  Umowy –
najpóźniej na miesiąc przed dniem upływu obowiązywania Umowy.

20.3. Po  przedłużeniu  na  czas  nieokreślony  każda  ze  Stron  ma  prawo
wypowiedzieć  Umowę  z  zachowaniem  sześciomiesięcznego  okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

20.4. W razie wypowiedzenia umowy albo poinformowania drugiej strony o braku
zamiaru  jej  kontynuowania  iSting  nie  jest  zobowiązane  do  przygotowania  w

12



ostatnim miesiącu obowiązywania umowy projektów kreacji reklamowych.

21. Prawa autorskie do dzieła

21.1. O ile warunki Zamówienia nie stanowią inaczej iSting nie przenosi na rzecz
Klienta żadnych autorskich praw majątkowych do żadnych kreacji reklamowych.

21.2. iSting  udziela  Klientowi  nieodpłatnej,  niewyłącznej,  nieograniczonej
terytorialnie i ograniczonej czasowo licencji na korzystanie z kreacji reklamowych
stworzonych przez iSting albo na jej  zlecenie w trakcie realizacji  Zamówienia na
następujących polach eksploatacji:

21.2.1. wytwarzanie  egzemplarzy  utworu  techniką  drukarską,  reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

21.2.2. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy;

21.2.3. publiczne  wykonanie,  wystawianie,  wyświetlanie,  odtworzenie,
nadawanie  i  reemitowanie,  a  także  publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki
sposób, żeby każdy miał do niego dostęp, w tym także za pomocą sieci Internet,
radia i telewizji.

21.3. Licencja,  o  jakiej  mowa w punkcie poprzedzającym jest  udzielona na cały
czas trwania umowy i wygasa z dniem wygaśnięcia umowy.
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