REGULAMIN B2B SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LEMONIADE.PL
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.05.2018 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE
Administrator – sklep internetowy www.lemoniade.pl jest prowadzony przez Mimi Style
Michał Sadowski, z siedzibą w Gliwicach (44100), przy ul. Toszeckiej 102 lok. 410, wpisany do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6312461694, Regon
241170735, email: biuro@lemoniade.pl, kontakt telefoniczny możliwy jest w dni powszednie
od 9.00 do 16.00.
Sklep – prowadzona przez Administratora platforma teleinformatyczna w postaci panelu
klienta biznesowego pod adresem wspolpraca.lemoniade.pl, umożliwiającą Użytkownikom
biznesowym (prowadzącym działalność gospodarczą i nabywającym towary w Sklepie na
potrzeby tej działalności albo działalności zawodowej) wyposażonym w odpowiednie
urządzenie końcowe do zapoznawania się z Towarami oferowanymi przez Administratora,
oraz zawieranie umów sprzedaży, umów o świadczenie usług oraz umowy licencyjnej z
wykorzystaniem łącz teleinformatycznych i poczty elektronicznej (bez certyfikowanego,
kwalifikowanego podpisu elektronicznego).
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu, nabywa towary lub usługi w Sklepie w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Niniejszego regulaminu nie stosuje się
do Użytkowników będących Konsumentami, dla których Administrator prowadzi odrębny
Sklep.
II. WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań
technicznych urządzenia końcowego: Komputer klasy PC lub Mac, z procesorem: 1 Ghz, 1 GB
pamięci RAM, dysk twardy, karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość
1024x768, system Windows/Linux/OSX, przeglądarka wyświetlająca HTML, program
pocztowy (względnie przeglądarka umożliwiająca wysyłanie poczty przez www) oraz łącze
internetowe.
2.2. Użytkownik może również składać zamówienia, za pomocą urządzenia mobilnego jak
np. tablet lub smartphone, które zdolne jest do wyświetlania stron w HTML, wysyłki poczty
elektronicznej oraz może utrzymywać połączenie internetowe. Do składania zamówień
Użytkownik musi mieć zapewniony dostęp do sieci Internet. Koszty dostępu do sieci Internet
zależne są od dostawcy usług internetowych, a korzystanie z infrastruktury Sklepu nie wiąże
się po stronie użytkownika z dodatkowymi opłatami po stronie Sklepu.
III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
3.1. W ramach prowadzonego Sklepu, Administrator oferuje sprzedaż Towarów wyrobów
odzieżowych Użytkownikom, po wcześniejszej rejestracji, założeniu konta Użytkownika i
dokonaniu przez niego zamówienia.
3.2. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały
rok. Zamówienia dokonuje się z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
3.3. Procedura rejestracji i zawarcia umowy jest następująca:

1. Użytkownik rejestruje się na stronie Sklepu i przesyła Administratorowi na jego adres
mailowy wymagane dokumenty (np. wpis do CEIDG, zaświadczenie REGON, NIP, odpis
z KRS),
2. Administrator weryfikuje dokumenty Użytkownika wskazane w pkt. a) oraz jego status
przedsiębiorcy,
3. po pozytywnej weryfikacji Użytkownikowi przydzielany jest login i hasło do Sklepu oraz
opiekun jego konta (dalej jako Opiekun Konta), o czym użytkownik informowany jest
pocztą
elektroniczną
(bez
certyfikowanego,
kwalifikowanego
podpisu
elektronicznego) na adres podany przy rejestracji,
4. Użytkownik po pozytywnej rejestracji otrzymuje dostęp do panelu klienta, gdzie
posiada uprawnienie do przeglądania towarów wraz z ich szczegółową specyfikacją
oraz ceną,
5. złożenie przez Użytkownika zamówienia następuje drogą mailową z adresu
Użytkownika na adres przydzielonego mu Opiekuna Konta. W zamówieniu Użytkownik
zobowiązany jest precyzyjnie podać ilość i rodzaj zamówionego towaru,
6. umowa dochodzi do skutku z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Opiekuna Konta
drogą elektroniczną (bez certyfikowanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego).
W potwierdzeniu Opiekun Konta wskazuje termin realizacji oraz oczekiwany przez
Sklep sposób zapłaty. W przypadku gdy nie jest możliwe zrealizowanie całego
zamówienia w jednym terminie, Opiekun Konta informuje o tym fakcie, zaś Użytkownik
podejmuje decyzję co do terminu dostawy zamówienia (w całości, czy też w części).
7. złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu form
płatności, które wskazano w potwierdzeniu wysłanym przez Opiekuna Konta. Sklep ma
prawo żądać pełnej zapłaty za zamówienie (towar, usługę) przed przystąpieniem do
jego realizacji. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania
anulowania zamówienia, czy odstąpienia od niego.
3.4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym złożenia
zamówienia.
3.5. Wykluczone jest prawo odstąpienia od umowy przez Użytkownika, chyba że na rezygnacje
z zamówienia zgodę wyrazi Sklep albo Opiekun Konta. Administrator zastrzega sobie
możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia
zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
3.6. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego
anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia
(w tym tożsamości Użytkownika, braku płatności z jego strony za poprzednie zamówienia etc.).
Administrator ma prawo przed potwierdzeniem bądź realizacją danego zamówienia żądać od
użytkownika dokumentów potwierdzających jego aktualny status jako czynnego
przedsiębiorcy.
3.7. Realizacja zamówienia rozpocznie się w terminie wskazanym w potwierdzeniu wysłanym
przez Opiekuna Konta.
3.8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i nie
zawierają podatku VAT (ceny netto). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które
zostaną podane w potwierdzeniu zamówienia.
3.9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez
uprzedzenia, niemniej jednak zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji
(potwierdzonych).
3.10. W przypadku towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie Użytkownika, czas

realizacji zamówienia może wydłużyć się o 4 tygodnie. Do czasu realizacji należy doliczyć
ewentualny czas dostawy realizowanej przez firmę spedycyjną lub kuriera (do 10 dni).
Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po dokonaniu
uzgodnienia z Użytkownikiem drogą elektroniczną (bez certyfikowanego, kwalifikowanego
podpisu elektronicznego). W braku takiego uzgodnienia wysyłka nastąpi po skompletowaniu
całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Na specjalne życzenie Użytkownika
istnieje możliwość kilkukrotnej wysyłki aktualnie dostępnych towarów. Użytkownik ponosi
dodatkowe związane z tym koszty.
3.11. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za transport, lub wprowadzić
specjalne (lepsze) warunki umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.
3.12. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Do cen netto zostanie doliczony ten
podatek w wysokości prawem przepisanej.
3.13. Płatność za zamówiony towar może nastąpić na konto Administratora gotówką przy
odbiorze, w formie przedpłaty, za pobraniem, lub za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych. O sposobie zapłaty decyduje Sklep i informację tę przekazuje w
potwierdzeniu zamówienia. Administrator (Sklep) może udzielić kredytu kupieckiego, który w
każdej chwili może zostać odwołany bez podania przyczyn. Sklep ma prawo powstrzymać się
ze spełnieniem świadczenia do czasu otrzymania ceny.
3.14. Użytkownik niniejszym upoważnia Sklep do wysyłki faktury VAT e-mailem, bez podpisu
wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.
Porozumienie tu określone zawarte zawierane jest na podstawie art. 2 pkt 32, art. 106 m, art.
106 n oraz art. 112a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [t.j. Dz.U. z
2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.] (dalej: „ustawa VAT”). Użytkownik - odbiorca faktury
VAT oświadcza, że akceptuje stosowanie przez Sklep - Wystawcę faktur elektronicznych (w
tym faktur korygujących i duplikatów faktur) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
VAT i wyraża zgodę na przesyłanie faktur wystawionych przez Sklep za pośrednictwem poczty
elektronicznej w formacie PDF lub innym formacie elektronicznym bez konieczności
dostarczania oryginałów faktur tradycyjną drogą pocztową. Sklep zapewnia autentyczność
pochodzenia, integralność treści i czytelność treści faktury. Sklep oświadcza, że faktury
elektroniczne będą przesyłane z adresu e-mail biuro@lemoniade.pl na adres Użytkownika
podany w systemie sklepu lub drogą elektroniczną, który jest właściwym do przesyłania
Użytkownikowi faktur elektronicznych. Niezwłocznie po otrzymaniu faktury korygującej
Użytkownik zobowiązuje się przesyłać potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mailowy
Sklepu podany powyżej. Każda ze Stron zobowiązuje się na co najmniej pięć dni roboczych
przed zmianą danych określonych w niniejszym postanowieniu poinformować o tym fakcie
drugą Stronę drogą elektroniczną. Użytkownik może cofnąć oświadczenie złożone w
niniejszym paragrafie oświadczenie (zgodę) składając pisemne zawiadomienie
Administratorowi w następstwie czego utraci on prawo do wystawiania i przesyłania faktur
elektronicznych po upływie 5 dni roboczych od dnia otrzymania takiego zawiadomienia, chyba
że Użytkownik wskaże w zawiadomieniu datę późniejszą. W takim przypadku Administrator
ma prawo żądać dodatkowej opłaty związanej z przesłaniem faktury drogą tradycyjną.
IV. REKLAMACJE
4.1. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany rzeczy na wolne od
wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad
albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
Zgłoszenie wady rzeczy może nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej dostawy

Użytkownikowi.
4.2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną (bez certyfikowanego,
kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres Sklepu, lub Opiekuna Konta lub też
listownie adres: LEMONIADE.PL, ul. Toszecka 102 lok.410, 44-100 Gliwice z dopiskiem
„reklamacja”. Decydująca dla zachowania terminu jest data wpłynięcia reklamacji do Sklepu.
4.3.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument
potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. FV oraz potwierdzenie przelewu
z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.) oraz żądanie (naprawa, wymiana). W
przypadku reklamacji produktu po uzgodnieniu ze Sklepem należy go przesłać na adres Sklepu.
Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Użytkownika o
dalszym postępowaniu.
V. DANE OSOBOWE
5.1. Postanowienia niniejszego działu odnoszą się wyłącznie do Użytkowników będących
osobami fizycznymi.
5.2. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym podaje samodzielnie i
dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia, dane
IP w formularzu rejestracyjnym Sklepu lub też udostępnia swoje dane przy użyciu konta w
serwisie Facebook.com lub Google.com. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest
dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną
przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .
5.3. Sklep przetwarza również dane Użytkowników:
1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z
konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest uza-sadniony interes Administratora (art. 6 ust.
1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony in-teres Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
polegający na ochronie swoich praw;
5.4. W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem
portalu społecznościowego Facebook lub Google, Użytkownik wybierze tę formę logowania, a
Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w
ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.
5.5. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w
zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej
realizacji umowy Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie
pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim
w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności
internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w
regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
5.6. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w
komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od

dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego
wykonaniu.
5.7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz
żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich
danych.
5.8. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich
danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.9. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez
Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.10. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów
marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu in-formowania
go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie
Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.
5.11. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na
podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili
zgodę tę może wycofać.
5.12. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje
technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze
użytkownika.
5.13. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i
przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczą-ce karty kredytowej. Technologia cookies
nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia
ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej
opcję przyjmowania coo-kies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu
ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce
prywatności.
5.14. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika
1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres
przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie
uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do
momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych)
lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu
przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa
przysługuje;
3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące
przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy
5.15. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo
polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
w Tychach bądź Sąd Okręgowy w Katowicach.
6.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą
wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
6.4. Załącznikiem do Regulaminu jest umowa licencyjna pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem
(Administratorem). Korzystając z utworów Administratora (lub Sklepu) oraz wizerunków osób
uwidocznionych na tych utworach, Użytkownik akceptuje umowę licencyjną stanowiącą
załącznik nr 1 do Regulaminu.
6.5. Zakazane jest dostarczanie przez którąkolwiek ze stron treści o charakterze
bezprawnym.
6.6. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie przez dowolną ze stron za miesięcznym
wypowiedzeniem. Zamówienia złożone przed datą rozwiązania są wiążące i stosuje się do nich
postanowienia Regulaminu oraz załączników do niego.

Załącznik 1 – umowa licencyjna B2B
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Niniejsza umowa licencyjna stosuje się wyłącznie do klientów sklepu internetowego
dla Klientów biznesowych prowadzonego pod adresem www.lemoniade.pl, którzy nie
są konsumentami i nabywają od Sklepu towary w celu jej dalszej odsprzedaży (na
potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej).
2. W ramach współpracy o której mowa w ust. 1 prowadzący Sklep - Michał Sadowski
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mimi Style Michał Sadowski, z siedzibą
w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 102 lok. 410 (dalej jako Autor) przygotowuje fotografie
produktów dostarczanych Klientowi Sklepu (opisanemu w ust. 1 - dalej Licencjobiorcy).
Fotografie te ukazują:
a. dostarczaną Licencjobiorcy odzież (w różnych ujęciach i wariantach np.
szwalniczych, czy też kolorystycznych),
b. modelkę która prezentuje ww. odzież.
3. Autor oświadcza iż:
a. przysługuje mu pełnia praw autorskich do utworów opisanych w ust. 2 tj.
fotografii, na wszelkich polach eksploatacji, bowiem jest autorem tych
fotografii, względnie zlecił ich wykonanie osobie trzeciej, która prawa autorskie
na jego rzecz zbyła,
b. przysługują mu w ww. zakresie prawa autorskie zarówno majątkowe jak i
osobiste (w przypadku utworów cudzego autorstwa posiada prawo
wykonywania praw osobistych autora),
c. przysługuje mu prawo do wykorzystywania wizerunku modelek
uwidocznionych na zdjęciach, bowiem posiada od nich stosowne upoważnienie
do korzystania z ich wizerunku w tym do udostępniania go kontrahentom.
4. Na mocy niniejszej umowy Autor na czas trwania współpracy gospodarczej stron
opisanej w ust. 1 wyraża zgodę na to, aby Licencjobiorca korzystał z fotografii i
wizerunków opisanych w ust. 2, przekazanych Licencjobiorcy w dowolnej formie (w
tym poprzez udostępnienie ich na dysku sieciowym, na stronie Sklepu, w chmurze, w

korespondencji elektronicznej, na trwałym bądź wymiennym nośniku danych lub też w
jakikolwiek inny sposób).
5. Zgoda określona w ust. 4 może zostać przez Autora w każdej chwili cofnięta,
niezależnie od faktu dalszej współpracy stron, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony
Licencjobiorcy. W razie cofnięcia takiej zgody Licencjobiorca nie może w dalszym ciągu
korzystać z utworów opisanych w ust. 2. Cofnięcie zgody następuje w dowolnej formie,
w tym za pośrednictwem kanałów komunikacji wykorzystywanych do składania przez
Użytkownika (Licencjobiorcę) zamówień w Sklepie. Cofnięcie zgody może nastąpić
drogą elektroniczną (bez certyfikowanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego)
z adresu e-mail Autora lub Sklepu (Administratora), na adres e-mail Licencjobiorcy
(Użytkownika).
§ 2 ZAKRES LICENCJI
W ramach udzielonej licencji Licencjobiorca może korzystać z utworów opisanych w § 1 w celu
dalszego rozpowszechniania i udostępniania fotografii oraz wizerunku osób na nich
umieszczonych jednak wyłącznie w celu promocji i sprzedaży produktów (odzieży) nabytych
od przedsiębiorstwa Autora albo w Sklepie na potrzeby własnej działalności gospodarczej lub
zawodowej. Licencjobiorca może korzystać z utworów i wizerunku poprzez:
a. nadawanie, wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz
komputerowej, nadawanie za pomocą wizji, publiczne udostępnianie,
b. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w
szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju
urządzeń elektronicznych,
c. wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
d. eksploatację w Internecie, na stronach www, komunikatorach, portalach
społecznościowych, portalach aukcyjnych (w celu sprzedaży produktów wymienionych
na wstępie) i tym podobnych mediach,
e. oznaczanie towarów objętych współpracą gospodarczą stron,
f. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych (ATL oraz BTL), w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz
interaktywnego, niezależnie od postaci i formy eksploatacji.
§ 3 POSTANOWIENIA RÓŻNE I KOŃCOWE
1. Autor nie odpowiada za jakość utworów i ich przydatność do jakiegokolwiek celu
Licencjobiorcy. Udzielenie licencji jest gestem handlowym autora. Autor nie
odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z
niniejszej umowy. Autor nie odpowiada za szkodę deliktową wyrządzoną
Licencjobiorcy, chyba że dopuścił się winy umyślnej.
2. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy oddają pod
rozstrzygniecie sądom powszechnym, w zależności bądź to Sądowi Rejonowemu w
Tychach bądź Sądowi Okręgowemu w Katowicach.
3. Umowa obowiązuje wraz z Regulaminem którego załącznikiem jest. Umowa może być
zmieniona w tym samym trybie do Regulamin.

