
UMOWA UDOSTĘPNIENIA WYSZUKIWARKI LAMP  Nr   .........../UP/ …………. 
 

Zawarta dnia ......................... we Wrocławiu, pomiędzy ViDiS S.A. z siedzibą w Kobierzycach,  

ul. Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000360399, 

reprezentowaną przez Bartosza Palusko, zwaną dalej DOSTAWCĄ, 

a 

…………………………………………………….. 

 (nazwa firmy) 

 
reprezentowaną przez: 

 
1. ............................................................................. 

 
2. ............................................................................. 

 
3. ............................................................................. 

 

 

zwanym dalej PARTNEREM. 

 

 

1. Niniejsza umowa określa zasady korzystania z udostępnionej Partnerowi wyszukiwarki lamp 

będących w ofercie Dostawcy w celu ich sprzedaży na terytorium Polski.  

2. Wszystkie potrzebne dane i pliki do umieszczenia wyszukiwarki lamp na stronie Partnera zostaną 

przekazane pocztą elektroniczną osobie upoważnionej po dostarczeniu do siedziby Dostawcy 

podpisanej niniejszej umowy (podpisanych oraz odesłanych pocztą) oraz uiszczeniu opłaty. 

3. Partner oraz żaden z jego Użytkowników nie może przekazywać osobom trzecim danych, o 

których mowa w pkt.2, jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych 

celów niż celów związanych z zakupem towarów od Dostawcy. 

4. Zamówienie może być dokonane pisemnie poprzez e-mail lub faks. Złożenie zamówienia jest 

równoznaczne z akceptacja ceny. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości rezygnacji z 

zakupu. 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć firmy) 



5. Dostawca potwierdza Partnerowi termin realizacji zamówienia lub informuje o innym terminie 

dostawy. Dostawca dołoży wszelkich starań celem zapewnienia terminowej realizacji zamówienia, 

przy czym Partnerowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu dostaw wykonywanych niezgodnie 

z terminem. 

6. Umowa zawierana jest na rok kalendarzowy, tj. do 31 grudnia roku bieżącego, w którym 

podpisana jest umowa. Po upływie tego okresu dostęp do wyszukiwarki lamp zostanie 

zablokowany.  

7. Za korzystanie z wyszukiwarki pobierana jest bezzwrotna roczna opłata licencyjna w wysokości 

15 zł netto, płatna z góry. 

8. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

10. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po  jednym dla każdej ze stron. 

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez ViDiS S.A. z siedzibą przy ul. 

Logistycznej 4, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce w celu przesyłanie korespondencji 

marketingowej. Przyjmujemy do wiadomości, że dotyczące nas dane osobowe będą przetwarzane 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 

r., poz. 1182).  

 

 

 

 

DOSTAWCA        PARTNER 

 
 
 
…………………………..      ………………………………. 


