
REGULAMIN PORTALU 

§ 1
PREAMBUŁA I DEFINICJE

1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  uczestnictwa  w  ramach  Portalu  działającego  pod  adresem  internetowym: 
dodatkowapraca.com,  zobowiązuje  Użytkowników  do  ich  przestrzegania,  wskazuje  na  prawa  i  obowiązki  
Użytkowników oraz Usługodawcy.

2. Korzystanie z dodatkowapraca.com  jest równoznaczne z akceptacją określonych w niniejszym Regulaminie zasad.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi załącznikami,
2) Portalu – należy przez to rozumieć będącą własnością usługodawcy stronę internetową działająca pod adresem 

dodatkowapraca.com
3) Umowie  o  dzieło  –  należy  przez  to  rozumieć  zawieraną  pomiędzy  Stronami:  Użytkownikiem  Portalu  oraz 

Usługodawcą umowę cywilnoprawną na wykonanie określonego w niej dzieła, której treść zawarta jest w dalszej 
części niniejszego Regulaminu,

4) Usługodawcy – należy przez to rozumieć „Vindi” działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, Al. 
Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa NIP: 951-230-28-61 , wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej. 

5) Użytkowniku – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadająca  osobowości  prawnej  zawierająca  w  ramach  Portalu  Umowę  o  dzieło  będący  jednocześnie 
Zleceniobiorcą,

6) Zamawiającym  –  należy  przez  to  rozumieć  podmiot  zlecający  wykonanie  przedmiotu  umowy  na  podstawie 
zawieranej w ramach Portalu Umowy o dzieło, będący jednocześnie Usługodawcą,

7) Wykonawcy  –  należy  przez  to  rozumieć  drugą  stronę  Umowy  o  dzieło,  która  zobowiązuje  się  w jej  ramach 
wykonać dzieło wskazane w Umowie,

8) Rejestracji – należy przez to rozumieć proces, w następstwie którego Użytkownik - Wykonawca zawiera Umowę o 
dzieło  z  Zamawiającym.  W  celu  rejestracji  należy  podać  niezbędne,  prawdziwe  dane  teleadresowe  oraz 
zaakceptować warunki Regulaminu i Umowę o dzieło.

4. Stosownie do art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18  
lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Usługodawca podaje, że wymagania techniczne niezbędne 
do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje są następujące:
1) urządzenie z podłączeniem do sieci Internet,
2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML z włączoną funkcją akceptowania plików 

cookies oraz włączoną obsługą JavaScript.

§ 2
REJESTRACJA I LOGOWANIE

1. Rejestracja polega na podaniu następujących danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru NIP, numeru 
telefonu,  adresu  email,  hasła  oraz  innych  danych  wyszczególnionych  w  formularzu  Rejestracji,  o  które  zostanie 
poproszony Użytkownik.

2. Użytkownik  jest  zobowiązany  do  zawiadomienia  Usługodawcy  o  każdej  zmianie  danych  wskazanych  w  ust.  1 
niniejszego  paragrafu,  poprzez  powiadomienie  o  tym  fakcie  za  pomocą  formularza  kontaktowego  w  panelu 
użytkownika.

3. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości  co do autentyczności  wprowadzonych przez Użytkownika 
danych, Usługodawca może żądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

4. Hasło  powinno  być  znane  jedynie  Użytkownikowi,  i  służy  poprawnemu logowaniu  się  do  jego  profilu.  Wyłączną  
odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem hasła innych osobom ponosi Użytkownik.

5. W trakcie procesu Rejestracji użytkownik proszony jest o zaakceptowanie niniejszego  Regulaminu i Umowy o dzieło  
oraz oświadcza, że zapoznał się z ich postanowieniami i je akceptuje oraz że ma ukończone 18 lat.

6. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie są wiążące dla Użytkownika od momentu jego akceptacji. Od tego 
momentu  wiążąca  dla  Wykonawcy  oraz  Zamawiającego  jest  umowa  o  dzieło,  zawarta  w  treści  niniejszego 
Regulaminu.

7. Po ostatecznym zatwierdzeniu wszystkich danych i złożeniu stosownych oświadczeń, na podany przez Użytkownika 
adres  e-mail  zostanie  wysłana  wiadomość  z  linkiem,  którego  kliknięcie  jest  wymagane  w  celu  potwierdzenia 
Rejestracji. 
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8. Po akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik nie powinien przerywać wypełniana danych czy procesu weryfikacji.  
Przerwanie wypełniania danych dokonane po przejściu kroku z akceptacją Regulaminu czy też niedopełnienie procesu 
weryfikacji nie zwalnia z wiążącej już wtedy Umowy o dzieło czy postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Logowanie  do  profilu  Użytkownika  odbywa  się  przez  podanie  w  odpowiednich  polach  adresu  e-mail  oraz  hasła 
Użytkownika. Link do panelu edycyjnego dostępny jest po zalogowaniu na stronie.

10. Aby otrzymać  dostęp  do  panelu  Użytkownik  ma obowiązek  wypełnić  drugi  formularz  z  danymi  o  którym jest  on 
informowany w mailu po rejestracji, bez jego wypełnienia umowa obowiązuje jednakże nie ma on wtedy dostępu do  
samego panelu aż do czasu uzupełnienia finalnych danych.

11. Zabrania się udostępniania konta innym podmiotom niż Użytkownik.
12. Zabrania się korzystania z innych kont należących do innych podmiotów.

§ 3
FUNKCJONALNOŚCI PORATALU

1. W ramach Portalu dostępne są następujące funkcjonalności, polegające w szczególności na:
1) możliwości zawarcia Umowy o dzieło w ramach Portalu.
2) możliwości wprowadzania opisów, których tyczy się Umowa o dzieło poprzez system edycyjny.

2. Funkcjonalności Portalu są dla Użytkownika udostępniane nieodpłatnie.
3. W ramach Portalu mogą być wyświetlane reklamy.

§ 4
UMOWA I SPOSÓB JEJ ZAWARCIA

1. W ramach  Portalu  zamieszczane  są  skierowane  przez  Usługodawcę  do  Użytkowników  oferty  wykonania  dzieła, 
określonego w niniejszym Regulaminie,  który  jednocześnie  zawiera  umową  o  dzieło.  Oferta  zawiera  następujące 
informacje:
1) przedmiot umowy, w tym określenie dzieła, które ma zostać wykonane,
2) prawa i obowiązki obydwu stron umowy,
3) wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła i przeniesienie do niego majątkowych praw autorskich,
4) zasady współpracy i terminy realizacji wykonania dzieła,
5) inne ustalenia szczegółowo wskazane w treści umowy.

2. Obok oferty znajduje się formularz danych osobowych Użytkownika zawierający:
1) imię i nazwisko użytkownika,
2) hasło,
3) miejsce zamieszkania/siedzibę użytkownika oraz jego adres,
4) adres e-mail Użytkownika,
5) NIP (w przypadku, gdy Użytkownik jest przedsiębiorcą),
6) pole do zaznaczenia, wyrażające zgodę na postanowienia Regulaminu (akceptacja regulaminu następuje przez 

zaznaczenie odpowiedniego pola),
7) numer PESEL,
8) numer i serie dowodu,
9) numer telefonu,
10) numer konta bankowego na które ma być przekazane wynagrodzenie.

3. Użytkownik,  który  chce  zobowiązać  się  do  wykonania  dzieła  wskazanego  w  Umowie  o  dzieło,  zgodnie  z  jej 
postanowieniami, ma obowiązek podać prawidłowe dane określone w ustępie poprzedzającym oraz zaakceptować 
Regulamin zawierający Umowę o dzieło.

4. Zawarcie Umowy o dzieło pomiędzy Usługodawcą (Zamawiającym) a Użytkownikiem (Wykonawcą) następuje przez 
zaakceptowanie Regulaminu w pierwszym kroku wypelniania danych, od tegoż momentu Umowa o dzieło jest dla  
Stron obowiązująca.

5. W  celu  prawidłowego  wykonania  Umowy  o  dzieło,  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  podania  innych, 
niezbędnych danych oprócz wskazanych w Regulaminie.

6. W celu weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w procesie zawierania umowy o 
dzieło, jest on zobowiązany:
1)  przesłać skan swojego dowodu osobistego lub paszportu ( dopuszcza się naniesienie na skan znaku wodnego o  

treści „tylko na użytek weryfikacyjny dla portalu dodatkowapraca.com” ) lub
2) wykonać ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy usługodawcy o nr:  30 1140 2004 0000 3802 

7015 0445 przelew w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty).
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7. Pomimo  braku  weryfikacji  lub  niepoprawnej  weryfikacji  tożsamości  użytkownika  stosownie  do  postanowień 
Regulaminu zawarta pomiędzy Użytkownikiem oraz Usługodawcą Umowa o dzieło wiąże strony, jeżeli tylko da się  
ustalić na ich podstawie tożsamość Użytkownika.

8. Po zawarciu Umowy o dzieło, dopełnieniu wszystkich kroków związanych z wypełnieniem niezbędnych danych oraz  
weryfikacji stosownie do postanowień niniejszego paragrafu, Użytkownikowi zostaje udostępniany jego panel edycyjny,  
który służy wykonaniu Umowy o dzieło.

9. Zarejestrowanie się na Portalu przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o pełnoletności.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA I USŁUGODAWCY

1. Zabronione  jest  kopiowanie  treści  lub  innych  części  Portalu  w  celu  posługiwania  się  nimi,  w  szczególności  
publikowania na innych stronach internetowych.

2. W przypadku powstania u właściciela strony szkody, wskutek niezgodnego z prawem lub postanowieniami Regulaminu 
działania Użytkownika, w szczególności podania nieprawdziwych danych, ujawnienia informacji poufnej, naruszenia 
dóbr osobistych ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy zgodnie z postanowieniami 
Kodeksu cywilnego.

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18  
lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania na stronie 
internetowej treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody  powstałe  w  wyniku  błędu,  awarii  i  przerw  w 
funkcjonowaniu Portalu oraz nie udzielania żadnej gwarancji prawidłowego funkcjonowania Portalu.

§ 6
ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, za wyjątkiem postanowień zawartych w 
Umowie o dzieło.

2. Zmiana Regulaminu jest skuteczna po upływie 5 dni od jej opublikowania na stronie Serwisu.
3. Zmiana Regulaminu w okresie obowiązywania Umowy o dzieło, zawartej pomiędzy stronami nie powoduje zmiany tej  

Umowy. W dalszym ciągu Umowa świadczona jest na warunkach ustalonych w chwili zawierania Umowy o dzieło.

§ 7
DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy korzystaniu z Portalu.

2.  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002  
r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Portalu jest Usługodawca.
4. Usługodawca  przetwarza  dane  osobowe  wprowadzone  do  Portalu  wyłączenie  w  celach  związanych  z  procesem 

zawarcia oraz wykonania Umowy o dzieło zawartej na podstawie Regulaminu oraz w celach marketingowych.
5. Każdemu Użytkownikowi Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  101,  poz.  926  ze.  zm.)   przysługuje  prawo  dostępu  do  jego  danych,  ich  poprawiania, 
uzupełnienia,,  uaktualnienia,  sprostowania  oraz  żądania  usunięcia,   w  tym  celu  należy  skontaktować  się  z 
administratorem drogą mailową z zastrzeżeniem iż usunięcie nastąpić może dopiero po wygaśnięciu umowy oraz 
rozwiązaniu wszelkich kwestii między Usługodawcą a Użytkownikiem.

6. Użytkownik wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Usługodawcę  w  celach 
marketingowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Usługodawcę w 
imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.

§ 8
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  i  innych 
właściwych ustaw.

2. Wszelkie spory wynikłe  w związku  z korzystaniem z usług świadczonych  w ramach portalu będą rozstrzygane w 
pierwszej kolejności na drodze polubownych rokowań.
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UMOWA O DZIEŁO

zawarta pomiędzy:

„Vindi” działalność gospodarcza z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, NIP: 951-230-28-61 
wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym

a

Użytkownikiem,  który  zaakceptował  postanowienia  Regulaminu  i  niniejszej  Umowy  o  dzieło,  przechodząc  pierwszy  etap 
Rejestracji w serwisie dodatkowapraca.com
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą
Łącznie zwanymi dalej Stronami.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Niniejsza umowa jest integralną częścią Regulaminu. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze zgodą na jej 
zawarcie.

2. „Opis  programu  komputerowego”-  należy  rozumieć  jako  sporządzanie  opracowanie  tekstowe  programu 
komputerowego poprzez  system  zawarty  na stronie internetowej: dodatkowapraca.com, składające się z minimum 
800 znaków, nie wliczając w to znaków interpunkcji oraz znaków białych, zgodne z zasadami interpunkcji, składni oraz 
ortografii, z zachowaniem logiczności, rzeczowości i funkcjonalności tekstu, pozbawione jakichkolwiek cech plagiatu w 
szczególności plagiatu ukrytego.

§ 2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca zobowiązuje  się  do przygotowania  „opisów programów komputerowych”,  o 
których  mowa w § 1  ust.  2  niniejszej  umowy  w liczbie  3000 (słownie:  trzy  tysiące)  na  rzecz  Zamawiającego,  z 
uwzględnieniem wszystkich postanowień w niej zawartych.

§ 3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. W związku z wykonaniem dzieła, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania dzieła ściśle według wskazań Zamawiającego i w porozumieniu  z nim,
2) przekazywania Zamawiającemu wykonanych „opisów programów komputerowych” do akceptacji w  liczbie 

minimum 22 (słownie: dwadzieścia dwa) dziennie, przez cały okres trwania umowy ( Zamawiający nie przewiduje 
możliwości wykonywania wiekszej liczby opisów danego dnia by zaliczyć tym inny dzień ), 

3) wprowadzania  korekt  zleconych  przez  Zamawiającego,  w  przypadku  gdy  sporządzony  „opis  programu 
komputerowego”  nie  uzyska  akceptacji  Zamawiającego.  Za  poprawienie/korektę  niezaakceptowanego  opisu 
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie,

4) wykonania wskazanych korekt w terminie i na zasadach określonych w w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  Wykonawcy  niezbędnego  do  wykonania  prac  objętych  umową 
narzędzia w postaci panelu edycyjnego i udzielenia Wykonawcy wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonania dzieła.

2. Zamawiający zobowiązuje się także zapłacić na rzecz Wykonawcy umówione wynagrodzenie po należytym wykonaniu 
zobowiązania.
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§ 5

ZASADY WSPÓŁPRACY I TERMINY

1. Strony zgodnie ustalają, że realizacja czynności wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy nastąpi w terminie 120 dni,  
liczonego od  dnia  następującego po  dniu  zawarcia,  chyba  że  nastąpi  przypadek wskazany w ust.  3  niniejszego  
paragrafu.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi wraz z dniem  następującym po dniu zawarcia 
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać korektę o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy w ciągu 7 dni od 
dnia otrzymania zastrzeżeń od Zamawiającego drogą mailową.

4. Zamawiający  oświadcza  iż  sprawdzanie  dzieła  nie  zacznie  się  wcześniej  niż  po  zdaniu  ostatniego  opisu  przez 
Wykonawcę.

5. Wykonawca ma prawo do 17 niezaliczonych dni w przeciągu trwania umowy. Poprzez dzień niezaliczony rozumie się 
dzień taki w którym użytkownik niedopełnił obowiązku wynikającego z § 3 ust. 2.

6. Wykonawca ma prawo do zmiany opisu z  którym sobie  nie  radzi  łącznie  100  razy.  Odpowiednia  funkcjonalność 
zaimplementowana jest w panelu edycyjnym.

§6

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie dzieła  oraz przeniesienie do niego autorskich praw majątkowych na podstawie umowy stanowiącej 
załącznik nr 1, będący częścią niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w kwocie  
2640  zł  brutto  (słownie:  dwa  tysiące  sześćset  czterdzieści  zł),  które  zostanie  przelane  na  rachunek  bankowy 
Wykonawcy  podany  w  toku  Rejestracji  w  Serwisie  w  terminie  31  dni  od  finalnej  akceptacji  dzieła  przez 
Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie  wypłacane  zostanie  po  akceptacji  przez  Zamawiającego  wszystkich  opisów  programów 
komputerowych zleconych Wykonawcy oraz po przesłaniu za potwierdzeniem odbioru podpisanej przez Wykonawcę 
umowy  o  przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  i  praw  pokrewnych,  stanowiącej  załącznik  nr  1  na  adres 
Zamawiającego.  Na  dokonanie  ich  akceptacji  Zleceniodawcy  przysługuje  trzymiesięczny  termin  liczony  od  dnia 
wykonania dzieła w całości i rozpoczyna się w momęcie zdania ostatniego opisu przez użytkownika.

§ 7
ZWŁOKA, KARY UMOWNE

1. W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązania  do  którego  Wykonawca  się  zobowiązał  na 
podstawie niniejszej umowy, a w szczególności:
1) popadnięcia   w zwłokę  w wykonaniu  zobowiązania  poprzez  przekroczenie  terminów umownych  na realizację 

dzieła,
2) ustalenia przez Zleceniodawcę, że dzieło nie posiada cech „opisu programu komputerowego””, wskazanego w § 1 

ust. 2 niniejszej umowy,
3) odstąpienia/rozwiązania przez Wykonawcę umowy na zasadach innych niż przewidują przepisy obowiązującego 

prawa lub niniejsza umowa,
4) nieregularności i niesystematyczności pracy wynikającej z niezachowania postanowień wskazanych w § 3 ust. 1 

pkt 2 niniejszej umowy.
5) niezachowanie w tajemnicy treści informacji o których mowa w § 9 niniejszej umowy.
Zleceniodawca jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 25 % wartości wskazanej § 6 
ust. 1.

2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
3. Na uregulowanie kary umownej Wykonawcy przysługuje termin 5 dni, w przypadku braku uregulowania nałożonej kary 

w terminie stosowane będą karne odsetki dzienne w wysokości 1,5% na podstawie art. 481 KC.

§8
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  bez  wyznaczenia  terminu  dodatkowego  w 
przypadkach, gdy:
1) Wykonawca narusza którekolwiek z postanowień przewidzianych w niniejszej umowie lub
2) gdy  opóźniłby  się  z  rozpoczęciem  lub  wykonaniem  dzieła,  tj.  nie  wywiąże  się  z  zobowiązań  w  terminach 

wskazanych w niniejszej umowie.
2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie pozbawia Zamawiającego prawo do obciążenia wykonawcy  

karą umowną zgodnie z § 7 niniejszej umowy.
3. Odstępując  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  Zamawiający  nie  ma  obowiązku  wypłacać 

wynagrodzenia za prace już wykonane. W takim przypadku nie nabywa do nich żadnych praw.
4. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej  umowy w przeciągu 24 godzin  od momentu jej  podjęcia bez 

żadnych  konsekwencji,  w  tym celu  musi  on  wejść  w odpowiedni  link  który  jest  dostarczany  w pierwszym  mailu 
rejestracyjnym oraz zapłacić Zamawiającemu kwotę w wysokości 67 PLN z racji poniesionych kosztów w formie kary 
umownej. W przypadku braku zwrotu wyżej wymienionej kwoty w przeciągu 3 dni od daty rezygnacji Zamawiający ma 
prawo nie uznać odstąpienia w trybie 24 godzinnym i nałożyć karę za odstąpienie poza tym trybem.

5. Wykonawca jest  także  uprawniony  do  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  bez  podawania  uzasadnienia  za  zapłatą 
Zamawiającemu odstępnego w wysokości 20 % wysokości wartości o której mowa w § 6 ust. 1 jeśli nie obejmuje go 
już § 8 ust. 4. W celu wypowiedzenia umowy w ten sposob nalezy skontaktować się ze Zleceniodawcą za pomocą 
formularza kontaktowego.

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podawania przyczyn, w takim wypadku musi on zapłacić 
Wykonawcy kwotę adekwatną do wykonanej przez niego pracy i odebrać od niego wykonane, niekompletne dzieło po  
wcześniejszym  przekazaniu  praw  autorskich  przez  Wykonawcę  na  rzecz  Zamawiającego  bądz  też  może  on 
zrezygnować z niekompletnego dzieła za które nie należy sie wynagrodzenie, w takim wypadku nie przysługują mu 
roszczenia względem praw autorskich do dzieła. 

§ 9
KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Strony zobowiązują  się zachować w tajemnicy treść postanowień umowy,  a także nie ujawniać,  nie używać i  nie 
wykorzystywać dla jakiegokolwiek innego celu niż wynikający z umowy informacji poufnych bez uprzedniej pisemnej 
zgody drugiej strony.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  nie  przekazywać,  nie  ujawniać  ani  nie  wykorzystywać  bez  pisemnej  zgody 
Zamawiającego informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych lub finansowych uzyskanych w toku realizacji 
niniejszej  umowy  i  przyjmuje  do  wiadomości,  iż  zabronione  jest  rozpowszechnianie  albo  używanie  w  czasie 
obowiązującej  umowy lub po jej  wygaśnięciu  wszelkich  informacji  dotyczących  Zamawiającego,  podmiotów z nim 
współpracujących, spraw Zamawiającego, które uzyska przy wykonywaniu swoich obowiązków.

3. Obowiązek poufności określony w paragrafie niniejszym umowy obejmuje cały okres trwania umowy oraz  przez okres 
jednego roku po jej rozwiązaniu.

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich  
dokumentów i  materiałów dotyczących  Zamawiającego,  jakie  sporządził,  zebrał,  opracował  lub otrzymał  w czasie 
trwania umowy, a także zapisów na innych nośnikach zapisu, najpóźniej do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy jest Sąd właściwy według miejsca 
siedziby Zamawiającego.

2. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się bezskuteczne, pozostałe postanowienia 
umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym wypadku zastąpić postanowienia bezskuteczne 
innymi, w taki sposób, aby jak najpełniej wypełniały one cel gospodarczy postanowień zastąpionych.
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Załącznik nr. 1

Umowa o przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych

Zawarta pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

zwaną w dalszej części Zamawiającym,

a 

Użytkownikiem, ……………………………………….(imię i nazwisko), który zaakceptował postanowienia Regulaminu i Umowy o 
dzieło, przechodząc pierwszy etap rejestracji w serwisie……………

Zwanym w dalszej części Wykonawcą,

1.   Z  chwilą  zapłaty  wynagrodzenia  na  warunkach  określonych  w  §  6  Umowy  o  dzieło,  której  niniejsza  umowa  jest  
załącznikiem, Wykonawca przenosi w całości, a Zamawiający nabywa bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, z wyjątkiem 
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przewidzianych we właściwych przepisach wyłączne majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do dzieł powstałych w 
wyniku zawarcia Umowy o dzieło, tj. opisów programów komputerowych, na wszystkich polach eksploatacji, obejmujących w 
szczególności: trwałe  lub  czasowe  zwielokrotnianie,  tłumaczenie,  przystosowywanie  (adaptację),  zmianę  układu  lub 
jakiekolwiek inne zmiany rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem, utrwalanie i zwielokrotnianie utworu (przedmiotu 
prawa pokrewnego), wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu  (przedmiotu prawa pokrewnego), w tym techniką  
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, 
na których utwór  (przedmiot prawa pokrewnego) utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy,  w zakresie rozpowszechniania utworu  (przedmiotu prawa pokrewnego) w sposób inny niż określony wyżej,  
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i  remitowanie, a także publiczne udostępnianie  
utworu  (przedmiotu prawa pokrewnego) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym.

2.  Wykonawca,  bezterminowo  i  nieodwołalnie  wyraża  zgodę  na  wyłączne  wykonywanie  przez  Zamawiającego  oraz  jego 
następców  prawnych  wszelkich  praw  zależnych  –  na  wszystkich  polach  eksploatacji,  będących  rezultatem  działalności 
Zamawiającego,  jego  następców  prawnych  lub  osób  trzecich  działających  na  ich  zlecenie.  Wynagrodzenie  z  tytułu 
przeniesienia przez Wykonawcę majątkowych praw autorskich zostało określone w § 6 Umowy o dzieło.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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