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Wstęp:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)

Justtag sp. z o. o. jest autorem, właścicielem i administratorem mobilnej platformy wsparcia marketingowego sprzedaży
produktów i usług oferowanych przez Partnera, pod nazwą handlową Justtag; Justtag stanowi kompleksowe rozwiązanie
umożliwiające Partnerowi tworzenie, administrowanie i monitorowanie programów lojalnościowych, jak również kierowanie
do Użytkowników ofert i informacji o akcjach marketingowych podejmowanych przez Partnera; Justtag pozwala również na
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o preferencjach i aktywnościach Użytkowników, przydatnych w tworzeniu
optymalnych strategii sprzedażowych i marketingowych przez Partnera;
Justtag sp. z o. o. oferuje również usługę związaną z dostarczeniem Partnerowi Routera umożliwiającego klientom Partnera
(Użytkownikom) bezpłatne połączenie się z bezprzewodową siecią Internet po zalogowaniu i przekierowaniu na
spersonalizowaną Stronę Startową, z tym zastrzeżeniem, że na Stronie Startowej mogą pojawiać się treści marketingowe
wprowadzone przez Justtag sp. z o. o.;
Justtag jest rozwiązaniem nowatorskim na polskim rynku, znajdującym się obecnie na etapie rozwoju i testów, wskutek
czego nie jest możliwe określenie wszystkich aspektów i skutków jego funkcjonowania oraz współpracy;
Justtag sp. z o. o. przedstawiło Partnerowi zasady działania oraz potencjalne korzyści, jakie może przynieść Partnerowi
korzystanie z usług Justtag sp. z o. o. oraz niniejsze OWU;
Partner jest zainteresowany usługami świadczonymi przez Justtag sp. z o. o. oraz współpracą z Justtag sp. z o. o. oraz
zapoznał się z OWU oraz załącznikami do OWU, stanowiącymi załącznik do zawartej przez Strony Umowy i akceptuje je w
całości.

Dział I
Postanowienia ogólne
Artykuł 1 - Definicje
1.1.

Niezależnie od ewentualnych innych definicji ustalonych w Umowie i OWU, pojęcia i zwroty zawarte w OWU mają
znaczenie ustalone poniżej:

Hasło

Definicja

Aplikacja

oprogramowanie użytkowe, które nieodpłatnie może zostać pobrane przez Użytkownika
za pośrednictwem sieci Internet oraz zwielokrotnione w sposób trwały w pamięci
Urządzenia. Powyższe oprogramowanie umożliwia Użytkownikowi korzystanie z
szerokich funkcjonalności, w tym Pieczątki, Karty Lojalnościowe oraz Kupony.

Dzień Zawarcia
Umowy

dniem zawarcia Umowy, w zależności od trybu jej zawarcia jest:
a)

dzień podpisania Umowy przez Strony – w przypadku Umowy zawieranej w
formie pisemnej;

b)

dzień przesłania przez Justtag sp. z o. o. wiadomości na adres poczty
elektronicznej podany przez Partnera w toku zawierania Umowy potwierdzającej
fakt zawarcia Umowy – w przypadku zawarcia Umowy za pomocą formularza
zawartego na Stronie Internetowej;

c)

dzień przesłania przez Justtag sp. z o. o. wiadomości na adres poczty
elektronicznej podany przez Partnera w toku zawierania Umowy potwierdzającej
fakt zawarcia Umowy – w przypadku Umowy zawieranej za pomocą innego niż
wskazany w pkt. b) środka porozumiewania się na odległość.

Justtag

mobilna platforma wsparcia marketingowego sprzedaży produktów lub usług
oferowanych przez Partnera pod nazwą handlową Justtag, której autorem, właścicielem i
administratorem jest Justtag sp. z o. o. Elementy składowe Platformy stanowią m.in.
oprogramowanie w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
obiekty graficzne i słowno-graficzne, funkcjonalności i ich konfiguracja, a także bazy
danych w rozumieniu Ustawy o ochronie baz danych. Elementem składowym Justtag jest
również Aplikacja. Ilekroć OWU posługuje się zwrotem Justtag odnosi się to zarówno do
platformy jako całości, jak i do każdego z jej elementów składowych i funkcjonalności.

JusttagApp

usługa świadczona przez Justtag sp. z o. o. na rzecz Partnera polegająca na
zapewnieniu Partnerowi dostępu do Justtag i wszystkich jego funkcjonalności, poprzez
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Konto Partnera, za pomocą którego Partner może korzystać w celu wsparcia
prowadzenia jego działalności gospodarczej oraz działań marketingowych poprzez min.
zamieszczanie Treści dostępnych dla Użytkowników korzystających z Aplikacji.
Justtag sp. z o. o.

JUSTTAG sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Ujazdowskie 13, 00-567
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000463888, posiadająca numer REGON:
146701614, NIP: 7010382337.

JusttagUsługi

usługi świadczone przez Justtag sp. z o. o. na rzecz Partnera obejmujące zarówno
JusttagApp oraz JusttagWiFi.

JusttagWiFi

usługa świadczona przez Justtag sp. z o. o. na rzecz Partnera polegająca na
dostarczeniu Partnerowi skonfigurowanego Routera wraz z oprogramowaniem (lub
Routerów) umożliwiającego klientom przebywającym w miejscu prowadzenia działalności
gospodarczej przez Partnera bezpłatne połączenie się z wykorzystaniem Urządzenia z
bezprzewodową siecią Internet - po zalogowaniu na stronie logowania. Usługa obejmuje
również asystę i pomoc techniczną udzielaną Partnerowi przy kreacji Strony Startowej na
podstawie Treści przekazanych przez Partnera.

Karta
Lojalnościowa

fizyczna karta wytworzona z dowolnego materiału (papier, plastik, itp.), upoważniająca do
nabywania towarów lub usług oferowanych przez Partnera na warunkach bardziej
korzystnych niż standardowa oferta handlowa Partnera lub umożliwiająca nabycie praw
do dodatkowych świadczeń (bonusów, nagród, itp.) w związku z nabywaniem towarów
lub usług oferowanych przez Partnera; zasady udostępniania i korzystania z Kart
Lojalnościowych są określone przez Partnera.

Karta Stemplowa

podstawowa funkcjonalność Justtag obejmująca formy gratyfikacji Użytkowników
Aplikacji, obejmująca Pieczątki, Karty Lojalnościowe oraz Kupony udostępniane przez
Partnera Użytkownikom w ramach Aplikacji, a umożliwiające Użytkownikom uzyskiwanie
dodatkowych świadczeń od Partnera np. nagród, bonusów, gratisów, itp. na zasadach
określonych przez Partnera. W celu uzyskania prawa do dodatkowych świadczeń, o
których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik w związku z nabywaniem towarów lub
usług lub udziałem w innym zdarzeniu uprawniającym go do tych świadczeń, zgodnie z
zasadami określonymi przez Partnera, wczytuje (np. skanuje, fotografuje, wpisuje) Kod
udostępniony mu w punkcie handlowym do Aplikacji za pośrednictwem Urządzenia lub
Kod ten wprowadzany jest przez Partnera bezpośrednio do Urządzenia lub Aplikacji, a
następnie udostępniany przez Użytkownika Partnerowi. W Aplikacji funkcjonalność ta
widoczna jest dla Użytkownika w różnych wariantach, w szczególności jako Pieczątki,
Karty Lojalnościowe oraz Kupony.

Kody

kody o dowolnej, uzgodnionej przez Strony postaci (ciągi cyfr, kody paskowe, kod QR,
itp.), wykorzystywane w ramach Justtag, w szczególności jako kody do Kart
Stemplowych. Kody są generowane przez Partnera i zintegrowane z Justtag lub, według
wyboru Partnera, generowane dla Partnera przez Justtag i udostępnione Partnerowi w
sposób uzgodniony roboczo (np. w ramach konta, pocztą elektroniczną).

Konto Partnera

indywidualne dla każdego Partnera konto w Justtag, za pomocą którego Partner
wprowadza Treści, zarządza Treściami oraz uzyskuje dostęp do danych statystycznych.

Kupon

wirtualne bonusy (kody, vouchery, towar) udzielane Użytkownikowi poprzez Aplikację
przez Partnera, do zrealizowania na zasadach ustalonych przez Partnera.

Ogólne
Warunki
Umów (OWU)

niniejszy dokument Ogólnych Warunków Umów wraz z załącznikami, regulujący wszelkie
prawa i obowiązki Stron wynikające z tytułu zawartej Umowy.

Partner

strona Umowy niebędąca Justtag sp. z o. o., na rzecz której świadczone będą usługi
objęte niniejszymi OWU przez Justtag sp. z o. o.
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Pieczątki

wirtualne karty udostępniane przez Partnera Użytkownikom w ramach Aplikacji,
umożliwiające Użytkownikom uzyskiwanie dodatkowych świadczeń od Partnera np.
nagród, bonusów, gratisów, itp. na zasadach określonych przez Partnera, po
odpowiednim określonym przez Partnera wprowadzeniu Kodu.

Router

urządzenie sieciowe dostarczane przez Justtag sp. z o. o. do Partnera wraz z
oprogramowaniem, służące do łączenia różnych sieci komputerowych pełniące funkcję
węzła komunikacyjnego, umożliwiające Użytkownikom bezpłatne połączenie się z
wykorzystaniem Urządzenia z bezprzewodową siecią Internet.

Treści

ogółem wszelkie dane tekstowe, graficzne, liczbowe, numeryczne, fotograficzne,
audialne lub audiowizualne, w tym dokumenty, nazwy, hasła, komunikaty, grafiki, filmy,
zdjęcia, logotypy, tła, plansze, wzory, znaki, interfejsy, dźwięki, muzyka, Kody oraz
wszelkie inne treści wraz z nośnikami, na których zostały utrwalone, niezależnie od ich
postaci (tekst, zdjęcie, muzyka, film, itp.) i formy (papierowa, cyfrowa, itp.), bez względu
na to czy stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2006.90.631 ze zm.) czy nie oraz bez względu na to czy
stanowią przedmiot ochrony prawnej na podstawie innych przepisów czy nie,
udostępnione lub przekazane Justtag sp. z o. o. przez Partnera w związku z
wykonywaniem Umowy lub wprowadzone do Justtag oraz/lub na Stronę Startową
bezpośrednio przez Partnera w związku z wykonywaniem Umowy, w tym również
zamieszczone lub wykorzystywane w skanach Kart Lojalnościowych.

Strona/Strony

każdy z podmiotów zawierających Umowę, lub oba te podmioty łącznie.

Strona Internetowa

strona internetowa zamieszczona pod adresem www.justtag.com,na której znajduje się
formularz służący do zawarcia Umowy.

Strona Startowa

strona internetowa widoczna dla Użytkownika po zalogowaniu do bezprzewodowej sieci
Internet z wykorzystaniem Routera, stanowiąca spersonalizowaną witrynę zawierającą
Treści Partnera, w której kreacji pomaga Partnerowi Justtag sp. z o. o. w ramach usługi
JusttagWiFi, z tym zastrzeżeniem, że na stronie tej Justtag sp. z o. o. może umieszczać
treści marketingowe na zasadach określonych w OWU.

Umowa

umowa zawarta pomiędzy Partnerem a Justtag sp. z o. o., niezależnie od sposobu i
formy jej zawarcia, do której stosuje się odpowiednie postanowienia niniejszych OWU
(odpowiednie działy OWU), oraz która w zależności od ustaleń pomiędzy Stronami
zawartymi w tejże umowie jest umową o świadczenie JusttagUsług, JusttagWiFi lub
JusttagApp. Za każdym razem, kiedy w OWU mowa o Umowie należy przez to rozumieć
również niniejsze OWU.

Urządzenie

przenośne urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio
lub pośrednio do zakończeń sieci tj. telekomunikacyjne urządzenia końcowe w
rozumieniu art. 2 punkt 43) Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (np.
smartfony wyposażone w program operacyjny IOS / Android / Windows, a także tablety
iPad).

Użytkownik

każda osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji oraz/lub z połączenia z bezprzewodową
siecią Internet nawiązanego z wykorzystaniem Routera.

Artykuł 2 - Zastosowanie OWU
2.1.

Niniejsze Ogólne Warunki Umów mają zastosowanie do:
2.1.1.

Umowy o świadczenie JusttagApp – dział I, dział II, dział III, dział V;

2.1.2.

Umowy o świadczenie JusttagWiFi - dział I, dział II, dział IV, dział V;

2.1.3.

Umowy o świadczenie JusttagUsługi – całość OWU.

niezależnie od sposobu i formy ich zawarcia.
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2.2.

2.3.

Umowy, o których mowa w artykule 2.1. powyżej mogą zostać zawarte w wyniku:
2.2.1.

zawarcia Umowy w formie pisemnej; albo

2.2.2.

prawidłowego wypełnienia i przesłania do Justtag sp. z o. o. przez Partnera formularza zawarcia Umowy
umieszczonego na Stronie Internetowej. W tym przypadku Justtag sp. z o. o. niezwłocznie przesyła Partnerowi
potwierdzenie zawarcia Umowy na adres poczty elektronicznej e-mail podany w formularzu; albo

2.2.3.

zawarcia Umowy za pomocą innego niż wskazany w artykule 2.2.2. środka porozumiewania się na odległość, w
tym w szczególności przez telefon, przy asyście osoby upoważnionej przez Justtag sp. z o. o., z tym
zastrzeżeniem, że rozmowy obejmujące zawarcie Umowy są nagrywane. W tym przypadku Justtag sp. z o. o.
niezwłocznie przesyła Partnerowi potwierdzenie zawarcia Umowy na adres poczty elektronicznej podany w
trakcie rozmowy z wykorzystaniem środka porozumiewania się na odległość.

OWU określają zasady realizacji Umowy oraz wzajemne obowiązki i uprawnienia Stron.
Dział II
Postanowienia wspólne
Artykuł 3 - Zobowiązania Stron

3.1.

3.2.

Na podstawie Umowy Justtag sp. z o. o. zobowiązuje się:
3.1.1.

współpracować z Partnerem na zasadach określonych w Umowie w celu efektywnego wykorzystywania przez
Partnera wszelkich funkcjonalności świadczonych w ramach Umowy usług;

3.1.2.

promować Justtag, stosownie do swoich możliwości finansowych i organizacyjnych, w celu osiągnięcia jak
największej liczby Użytkowników Aplikacji;

3.1.3.

dostarczenia Partnerowi materiałów promocyjnych dotyczących świadczonych w ramach Umowy usług zgodnych
z obowiązującą polityką marketingową Justtag sp. z o. o.

Na podstawie Umowy Partner zobowiązuje się:
3.2.1.

promować świadczone w ramach Umowy usługi stosownie do swoich możliwości finansowych i organizacyjnych,
w celu osiągnięcia jak największej liczby Użytkowników, w tym w szczególności z wykorzystaniem materiałów
promocyjnych dostarczonych przez Justtag sp. z o. o.;

3.2.2.

regularnie oraz z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przekazywać Justtag sp. z o. o. wszelkie Treści
niezbędne lub przydatne w celu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy oraz w celu zapewnienia działania
pełnej funkcjonalności oraz jak największej atrakcyjności Justtag oraz Strony Startowej;

3.2.3.

zapewnić skuteczne przekazywanie danych statystycznych na temat aktywności Użytkowników w formie i na
zasadach uzgodnionych przez Strony w trybie roboczym;

3.2.4.

terminowej i regularnej zapłaty wynagrodzenia uregulowanego szczegółowo w artykule 12 OWU.

3.3.

Każda ze Stron zobowiązuje się współpracować z drugą Stroną w ramach Umowy lojalnie, z zachowaniem należytej
staranności i z dbałością o interesy drugiej Strony, z uwzględnieniem faktu, że współpraca przewidziana w Umowie, jak i
Justtag, jest rozwiązaniem nowatorskim na polskim rynku.

3.4.

Każda ze Stron zobowiązuje się przestrzegać zasad przetwarzania danych osobowych szczegółowo uregulowanych w
artykule 5 OWU.

3.5.

Mając na uwadze, że Umowa określa jedynie ogólne ramy współpracy Stron, a wiele kwestii szczegółowych, w
szczególności technicznych i organizacyjnych, będzie wymagało uzgodnień Stron w trybie roboczym, Strony zobowiązują
się niezwłocznie uzgadniać w trybie roboczym wszelkie tego typu kwestie.

3.6.

Mając na uwadze, że sprawne funkcjonowanie JusttagApp oraz/lub JusttagWiFi może wymagać wprowadzenia przez
Justtag sp. z o. o. zbiorów szczegółowych zasad współpracy w postaci regulaminów, instrukcji lub wytycznych skierowanych
do wszystkich lub określonej grupy Partnerów, Partner zobowiązuje się na bieżąco zaznajamiać się i przestrzegać tych
zasad, chyba że będą one sprzeczne z Umową lub OWU.
Artykuł 4 - Prawa do Treści

4.1.

Wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie Treści oraz wynikające z nich przekazy ponosi Partner, chyba, że co innego
wynika wprost z innych postanowień OWU. W celu wykluczenia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie oświadczają i
potwierdzają, że:
4.1.1.

jedynym inicjatorem zamieszczania Treści w Justtag oraz/lub na Stronie Startowej jest Partner;
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4.1.2.

Justtag sp. z o. o. nie wybiera odbiorcy Treści (tj. treści są udostępnione nieograniczonej z góry liczbie
Użytkowników);

4.1.3.

Justtag sp. z o. o. wprowadza Treści jedynie na wyraźne polecenie Partnera, ewentualnie na podstawie
przekazanych przez Partnera informacji przygotowuje Treści, co nie narusza pozostałych postanowień niniejszej
Umowy;

4.1.4.

Justtag sp. z o. o. w żadnym przypadku nie dokonuje weryfikacji Treści (np. filtrowanie, monitorowanie) pod
kątem naruszania przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa oraz praw osób trzecich, o których mowa
w artykule 4.2. poniżej.

4.2.

Partner oświadcza i zapewnia, że najpóźniej w momencie zamieszczenia danej Treści w Justtag oraz/lub na Stronie
Startowej będą mu przysługiwały - w zakresie każdego z elementów w/w Treści - wszelkie prawa własności intelektualnej
oraz że wykorzystywanie tych Treści na potrzeby Justtag oraz/lub Strony Startowej, w tym wyświetlanie ich w Aplikacji,
udostępnianie ich za pośrednictwem Aplikacji nieograniczonej liczbie Użytkowników oraz ich wyświetlenie po zalogowaniu i
połączeniu do bezprzewodowej sieci Internet, nie będzie naruszać przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa,
praw osób trzecich, zobowiązań umownych, orzeczeń sądów lub organów administracji.

4.3.

Partner zobowiązuje się, że autorzy utworów składających się na Treści nie będą wykonywać przysługujących im w tym
zakresie autorskich praw osobistych. Jednocześnie Partner oświadcza, że zobowiązał twórców/współtwórców Treści do
niewykonywania przysługujących im autorskich praw osobistych do utworów składających się na Treści.

4.4.

Partner nie może wprowadzać do Justtag ani na Stronę Startową Treści, które naruszają przepisy obowiązującego na
terytorium RP prawa lub dobre obyczaje, a w szczególności:
4.4.1.

naruszają zobowiązania umowne lub prawa osób trzecich;

4.4.2.

stanowią czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16
kwietnia 1993r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503), praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w
rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007r. (Dz. U. Dz. U. z 2007r. Nr 50,
poz. 331), nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 171, poz. 1206) lub niedozwolone postanowienie
umowne w rozumieniu Ustawy – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93);

4.4.3.

stanowią reklamę zabronioną w rozumieniu m.in. ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.); ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz. 473, z późn. zm.); ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 oraz z
2010 r. Nr 127, poz. 857) lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271, z późn. zm);

4.4.4.

uchybiają godności ludzkiej lub zawierają treści dyskryminujące m.in. ze względu na rasę, płeć, narodowość,
pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną;

4.4.5.

obrażają przekonania religijne lub polityczne lub wprowadzają lub wykorzystują wprowadzenie w błąd;

4.4.6.

zagrażają fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich lub odwołują się do uczuć przez
wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

4.4.7.

sprzyjają zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

4.4.8.

naruszają lub zagrażają interesy Justtag sp. z o. o.

Wprowadzenie do Justtag oraz/lub na Stronę Startową jakiejkolwiek z powyższych rodzajów Treści stanowi rażące
naruszenie Umowy.
4.5.

Justtag sp. z o. o. jest uprawniony, ale nie ma obowiązku, zwracać uwagę Partnerowi na Treści wprowadzone do Justtag
oraz/lub na Stronę Startową przez Partnera lub na jego zlecenie, które, zdaniem Justtag sp. z o. o., naruszają przepisy
prawa lub postanowienia Umowy, w szczególności postanowienia niniejszego artykułu 4 OWU, lub z innych powodów są
nieodpowiednie. Decyzję co do kontynuacji prezentowania Treści w Justtag lub na Stronie Startowej podejmuje zawsze
tylko i wyłącznie Partner.

Artykuł 5 - Przetwarzanie danych osobowych
5.1.

Strony zgodnie oświadczają, że administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 7 punkt 4 Ustawy o
ochronie danych osobowych jest Justtag sp. z o. o. O celach i środkach przetwarzania powyższych danych osobowych
decyduje wyłącznie Justtag sp. z o. o. Justtag sp. z o. o. jest również wyłącznym producentem bazy danych zawierających
dane osobowe Użytkowników, w rozumieniu Ustawy o ochronie baz danych.
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5.2.

Strony niniejszym uzgadniają, że w każdym przypadku, w którym Strona przetwarza dane objęte ochroną tajemnicy, w
szczególności tajemnicy telekomunikacyjnej, w wykonaniu postanowień Umowy, obowiązek zapewnienia zgodności
przetwarzania danych z przepisami obowiązującego prawa spoczywa wyłącznie na Stronie dokonującej takiego
przetwarzania.

5.3.

Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o jakimkolwiek postępowaniu, w
szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym danych osobowych Użytkowników, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym tych danych, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących
powyższych danych.

5.4.

W przypadku podjęcia przez osobę trzecią działań prawnych wobec Justtag sp. z o. o. i/lub Partnera związanych z
naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych, Partner będzie współpracował z Justtag sp. z o. o. w celu podjęcia
stosownych kroków prawnych zmierzających w szczególności do oddalenia bądź odrzucenia przez właściwy sąd roszczeń
osoby trzeciej, wniesienia środka odwoławczego lub zawarcia ugody jak również innych działań prawnych.

Artykuł 6 - Ochrona
6.1.

Żadna część Justtag ani oprogramowania Routera nie może być, bez uprzedniej pisemnej i wyraźnej zgody Justtag sp. z o.
o., kopiowana, reprodukowana, publikowana, przesyłana, ogłaszana, prezentowana publicznie, kodowana, tłumaczona,
transmitowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie na inne komputery, serwery, witryny lub inne nośniki publikacji
bądź dystrybucji ani w ramach jakiegokolwiek przedsięwzięcia komercyjnego.

6.2.

Firma Justtag sp. z o. o. (w tym znak towarowy Justtag) oraz oznaczenie odróżniające Justtag i wszelkie inne nazwy, znaki
lub wzory towarowe stworzone i stosowane w obrocie przez Justtag sp. z o. o. w związku z funkcjonowaniem JusttagApp i
Justtag WiFi stanowią wyłączną własność Justtag sp. z o. o., podlegają ochronie prawnej zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane przez Partnera ani osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej i wyraźnej
zgody Justtag sp. z o. o.

6.3.

Partnerowi zabrania się:

6.4.

6.1.1.

korzystania z jakichkolwiek urządzeń, programów, rozwiązań lub metod w celu uzyskiwania nieuprawnionego
dostępu do jakichkolwiek fragmentów Justtag lub oprogramowania Routera, pozyskiwania, kopiowania bądź
monitorowania takich fragmentów, odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacji lub sposobu prezentacji
treści w koncie Partnera lub w Aplikacji lub uzyskiwania bądź podejmowania prób uzyskania jakichkolwiek
materiałów, dokumentów lub informacji środkami innymi niż te, w które Justtag, Aplikacja i Router zostały
wyposażone;

6.1.2.

uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek części Justtag lub oprogramowania Routera lub do
serwerów Justtag lub do usług oferowanych w JusttagApp lub JusttagWifi (np. haking, wydobywanie haseł, itp.);

6.1.3.

używania jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur do zakłócania lub podejmowania prób
zakłócenia prawidłowego działania JusttagApp lub JusttagWifi.

Partner zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Justtag sp. z o. o. o wszelkich zauważonych okolicznościach
zagrażających bezpieczeństwu lub integralności Justtag, w szczególności o okolicznościach wskazanych w artykule 6.3.
oraz 7.3.3. OWU, oraz lojalnie i sprawnie współdziałać z Justtag sp. z o. o. w celu ich wyjaśnienia oraz pociągnięcia do
odpowiedzialności sprawców.

Dział III
JusttagApp
Artykuł 7 - Zobowiązania Stron
7.1.

7.2.

W ramach świadczenia JusttagApp Justtag sp. z o. o. zobowiązuje się:
7.1.1.

zapewnić Partnerowi możliwość dostępu oraz korzystania z funkcjonalności Justtag w zakresie i na zasadach
określonych w Umowie, w tym w szczególności możliwość wprowadzania Treści do Jasttag dostępnej dla
Użytkowników przy wykorzystaniu Aplikacji za pomocą Konta Partnera;

7.1.2.

udostępnić za pośrednictwem Internetu Aplikację, umożliwiając jej nieodpłatne zainstalowanie przez
Użytkowników w pamięci Urządzeń.

Justtag sp. z o. o. dołoży należytej staranności w celu zapewnienia dostępności i prawidłowego funkcjonowania Justtag w
każdym czasie, z zastrzeżeniem przerw technicznych niezbędnych do utrzymania, modyfikacji, rozwoju lub update’u
Justtag, które Justtag sp. z o. o. będzie starać się ograniczać do 6 godzin (słownie: sześciu) w miesiącu kalendarzowym. W
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szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wada lub błąd w funkcjonowaniu Justtag będą groziły
wyrządzeniem szkody Justtag sp. z o. o., Partnerowi lub osobie trzeciej i zagrożenia tego nie będzie można usunąć w inny
sposób, Justtag sp. z o. o. może zawiesić działanie Justtag w całości lub w części na czas niezbędny do usunięcia
zagrożenia. Justtag sp. z o. o. będzie informować, a jeżeli będzie to możliwe, uprzedzać, o przerwach lub zawieszeniu
działania Justtag.
7.3.

Na podstawie Umowy Partner zobowiązuje się:
7.3.1.

oferować szczególne formy gratyfikacji Użytkownikom Aplikacji umożliwiające Użytkownikom uzyskiwanie
dodatkowych świadczeń od Partnera np. nagród, bonusów, gratisów, itp. na zasadach określonych przez
Partnera;

7.3.2.

promować Aplikację i zachęcać Użytkowników do korzystania z niej stosownie do swoich możliwości
finansowych i organizacyjnych, w celu osiągnięcia jak największej liczby Użytkowników, w tym w szczególności
za pomocą materiałów promocyjnych dostarczanych przez Justtag sp. z o. o.;

7.3.3.

regularnie oraz z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym wprowadzać do zasobów Justtag wszystkie
wymagane Treści, mające na celu zapewnienie pełnej funkcjonalności oraz jak największej atrakcyjności Justtag
(np. adresy punktów handlowych oferujących usługi lub towary Partnera na potrzeby geolokalizacji);

7.3.4.

nie podejmować działań skutkujących nieracjonalnym lub nieproporcjonalnie dużym obciążeniem infrastruktury
Justtag;

7.4.

Justtag sp. z o. o. na adres poczty elektronicznej Partnera podany przy zawieraniu Umowy, przekaże Partnerowi dane
logowania w postaci loginu i jednorazowego hasła dostępu niezbędne do aktywowania Konta Partnera w Justtag. Dostęp do
Konta Partnera Partner uzyskuje po prawidłowym wprowadzeniu danych logowania na stronie internetowej, do której
interaktywny link zostanie przesłany w wiadomości elektronicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym. Po zalogowaniu
Partner będzie zobowiązany nadać i wprowadzić wybrane przez niego hasło dostępu. Konto Partnera staje się aktywne z
chwilą wprowadzenia nowego hasła dostępu i od tego momentu Partner może administrować i zarządzać Kontem Partnera
oraz umieszczać i edytować Treści widoczne dla Użytkowników w Aplikacji.

7.5.

W przypadku problemów technicznych dotyczących Konta Partnera reklamacje i zgłoszenia należy kierować bezpośrednio
na adres: info@justtag.com.

7.6.

Korzystanie z JusttagApp możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta
Partner następujących minimalnych wymagań technicznych:
7.6.1.

Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej;
Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;

7.6.2.

inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;

7.6.3.

sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024x768;

7.6.4.

sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).

7.7.

Justtag sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pomyłki Partnera powstałe wskutek nieprawidłowego
wprowadzenia danych logowania do Konta Partnera.

7.8.

Okres trwania Umowy wynoszący 30 dni (słownie: trzydzieści) liczonych od Dnia Zawarcia Umowy jest wolny od zapłaty
wynagrodzenia na rzecz Justtag sp. z o. o. i stanowi tzw. Okres Testowy JusttagApp. W przypadku niewypowiedzenia
Umowy przez Partnera najpóźniej na 5 (słownie: pięć dni) poprzedzających upływ Okresu Testowego, okres trwania Umowy
oraz zasady zapłaty wynagrodzenia reguluje artykuł 12 OWU.

Artykuł 8 - Karta Stemplowa
8.1.

8.2.

W ramach usługi JusstagApp, Justtag sp. z o. o. oferuje Partnerowi funkcjonalność Karty Stemplowej. Aplikacja umożliwia
rejestrowanie za pomocą Urządzenia transakcji nabycia przez Użytkownika towarów lub usług Partnera lub innych zdarzeń
o podobnym charakterze poprzez wprowadzenie (np. zeskanowanie, sfotografowanie, wpisanie) do Aplikacji za
pośrednictwem Urządzenia odpowiedniego Kodu; umożliwi to Użytkownikowi uzyskanie dodatkowych świadczeń od
Partnera np. nagród, bonusów, gratisów, itp. na zasadach określonych przez Partnera. Karta Stemplowa jest dostępna w
wariantach Pieczątek, Kart Lojalnościowych oraz Kuponów. W ramach dalszego rozwoju Justtag mogą pojawić się kolejne
warianty Karty Stemplowej, do nowych wariantów Kart Stemplowych postanowienia dotyczące Kart Stemplowych stosuje
się odpowiednio.
Strony uzgodnią w trybie roboczym rodzaje Kodów, które będą wykorzystywane w ramach funkcjonalności Karty
Stemplowej oraz zasady ich generowania i ważności. Niezależnie od tych uzgodnień, Justtag sp. z o. o. nie będzie ponosić
żadnej odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek błędy lub wady w Kodach przygotowanych przez Partnera, (ii) dystrybucję
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Kodów w ramach struktury Partnera, (iii) jakiekolwiek nieprawidłowości i nadużycia w korzystaniu z Kodów niezależne od
Justtag sp. z o. o. (np. utrata, kradzież, kopiowanie, itp.), (iv) brak możliwości skorzystania z Kodów w punktach handlowych
Partnera z przyczyn niezależnych od Justtag sp. z o. o.
8.3.

Partner opracowuje i przekazuje Justtag sp. z o. o. wszelkie Treści niezbędne do prawidłowego działania funkcjonalności
Karty Stemplowe. Do Treści tych odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące Treści określone w artykule 4 OWU.

8.4.

Partner we własnym zakresie opracowuje i wdraża szczegółowe zasady uzyskiwania przez Użytkowników praw do
dodatkowych świadczeń za pośrednictwem funkcjonalności Karty Stemplowe – w szczególności mechanizm uzyskiwania
praw do świadczeń oraz rodzaje świadczeń. Partner ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść ustalonych przez
siebie zasad. Obowiązkiem Justtag sp. z o. o. jest jedynie umożliwienie rejestrowania za pomocą Aplikacji zdarzeń (np.
dokonanych zakupów) istotnych z punktu widzenia mechanizmu danego programu lojalnościowego lub akcji marketingowej
związanej z funkcjonalnością Karta Stemplowa. Justtag sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność
infrastruktury Partnera z Urządzeniem i wynikające z tego dysfunkcje w funkcjonowaniu funkcjonalności Karty Stemplowej.

Artykuł 9 - Dane statystyczne
9.1.

Justtag sp. z o. o. przez Konto Partnera udostępnia Partnerowi dostęp do danych statystycznych, obejmujących:
9.1.1.

liczbę Użytkowników korzystających z Karty Stemplowej Partnera;

9.1.2.

liczbę Użytkowników posiadających Kartę Lojalnościową Partnera wśród swoich ulubionych kart, w swoim
personalnym wirtualnym portfelu oraz liczbę nabitych Pieczątek i wykorzystanych Kuponów oraz odebranych
nagród;

9.2.

Udostępnione dane statystyczne nie będą pozwalały na identyfikację tożsamości Użytkowników ani ujawniały jakichkolwiek
innych danych osobowych Użytkowników.

9.3.

Partner może wykorzystywać zestawienia danych statystycznych jedynie dla potrzeb własnego przedsiębiorstwa w celu
analizy i opracowywania strategii akcji marketingowych i sprzedaży swoich towarów lub usług.

9.4.

Partner nie może przekazywać ani udostępniać zestawień danych statystycznych jakimkolwiek osobom trzecim, przy czym,
w celu uniknięcia wątpliwości, za osobę trzecią nie uważa się pracownika lub współpracownika Partnera, którego zakres
obowiązków obejmuje czynności wskazane w artykule 9.3. OWU. Partner zapewni, że zestawienia danych statystycznych
będą kopiowane i utrwalane na innych nośnikach jedynie w granicach potrzeb wynikających z artykułu 9.3. OWU oraz w taki
sposób, aby dostęp do tych zestawień mieli tylko ci pracownicy lub współpracownicy Partnera, którym są one niezbędne do
wykonywania nałożonych na nich obowiązków i zadań.

9.5.

Przekazywanie Partnerowi zestawień danych statystycznych za pośrednictwem Konta Partnera nie oznacza w żadnym razie
udzielenia Partnerowi jakichkolwiek praw do baz danych Justtag sp. z o. o., na podstawie których zestawienia są
sporządzane/generowane.

9.6.

Strony postanawiają, że Partner może zlecić Justtag sp. z o. o. wysyłkę Użytkownikom lub poszczególnym kategoriom
Użytkowników mailingów, newsletterów lub innych wiadomości o charakterze promocyjnym bądź marketingowym, co będzie
wymagało zawarcia dodatkowego porozumienia przez Strony.

Dział IV
JusttagWiFi
Artykuł 10 - Zobowiązania Stron
10.1. W ramach świadczenia JusttagWiFi Justtag sp. z o. o.:
10.1.1.

zobowiązuje się przekazać Partnerowi do korzystania skonfigurowany i gotowy do działania Router wraz z
oprogramowaniem obejmującym panel zarządzania Routerem, którego właścicielem jest Justtag sp. z o. o. niezwłocznie w terminie ustalonym w trybie roboczym przez Strony, jednakże nieprzekraczającym 7 dni (słownie:
siedem dni) liczonych od Dnia Zawarcia Umowy;

10.1.2.

oświadcza, że Router jest sprawny, a jego stan techniczny umożliwia prawidłowe z niego korzystanie;

10.1.3.

zobowiązuje się wspomóc Partnera w utworzeniu Strony Startowej na podstawie Treści przekazanych przez
Partnera;

10.1.4.

oświadcza, że Router wyposażony jest w odpowiednie oprogramowanie umożliwiające min. zarządzanie danymi
statystycznymi oraz blokowanie dostępu do nielegalnych treści przez Użytkowników.

10.2. W ramach korzystania z JusttagWiFi Partner:
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10.2.1.

zobowiązuje się w okresie trwania Umowy do utrzymania aktywnej usługi JusttagWiFi poprzez połączenie
Routera z siecią Internet i udostępniania możliwości połączenia z bezprzewodową siecią Internet Użytkownikom;

10.2.2.

zobowiązuje się korzystać z Routera jedynie w celu:
10.2.2.1.

korzystania przez Partnera w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej z

10.2.2.2.

udostępniania swoim klientom bezpłatnego

dostępu do bezprzewodowej sieci Internet;
10.2.3.

zobowiązuje się korzystać z Routera zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie udostępniać Routera osobom
trzecim zarówno w formie użyczenia, dzierżawy, najmu, współkorzystania, ani w żadnej innej formie;

10.2.4.

powstrzymać się od dokonywania jakichkolwiek zmian w Routerze oraz oprogramowaniu;

10.2.5.

ponosić wszelkie bieżące koszty utrzymania Routera;

10.2.6.

niezwłocznie informować Justtag sp. z o. o. o wszelkich awariach wymagających naprawy Routera;

10.2.7.

opracować i przekazać Justtag sp. z o. o. wszelkie Treści niezbędne do prawidłowego działania JusttagWiFi, w
szczególności umożliwiające kreację Strony Startowej widocznej dla Użytkowników po zalogowaniu. Do Treści
tych odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące Treści określone w artykule 4 OWU.

10.3. Justtag sp. z o. o. przenosi na Partnera własność Routera z dniem upływu 12 miesięcy (słownie: dwunastu miesięcy)
liczonych od dnia przekazania Routera Partnerowi. Warunkiem przeniesienia własności Routera jest uregulowanie
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 12 OWU. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, w
szczególności dotyczące sprzedaży.
10.4. Partner oświadcza, że w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, gdzie wykorzystywany będzie Router
posiada stałe połączenie internetowe/dostęp do sieci Internet. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony potwierdzają,
że Justtag sp. z o. o. nie świadczy usług dostępu do Internetu, ani żadnych innych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu
Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.
10.5. Partner oświadcza, że wyraża nieodwołalną zgodę obejmującą cały okres trwania Umowy na umieszczanie na Stronie
Startowej widocznej przez Użytkowników po zalogowaniu do bezprzewodowej sieci Internet za pomocą Routera treści
marketingowych przez Justtag sp. z o. o. W szczególności Justtag sp. z o. o. nie ma obowiązku konsultowania zawartości
treści marketingowych z Partnerem, uzyskiwania żadnych dodatkowych zgód, ani dokonywania żadnych płatności z tego
tytułu na rzecz Partnera, chyba, że co innego wynika z dodatkowych ustaleń Stron. Justtag sp. z o. o. uprawnione jest do
wykorzystania 50% (słownie: pięćdziesiąt %) całkowitej powierzchni Strony Startowej w dowolnym, wybranym przez Justtag
sp. z o. o. układzie i konfiguracji. Celem uniknięcia wszelkiej wątpliwości, Strony oświadczają, że Partner nie ponosi
odpowiedzialności za treści niepochodzące od Partnera o charakterze marketingowym umieszczane na stronie logowania
przez Justtag sp. z o. o.
10.6. W przypadku naruszenia przez Partnera zobowiązań z artykułu 10.2. OWU Justtag sp. z o. o. może wypowiedzieć Umowę
ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, na zasadach przewidzianych w artykule 12.2. i 12.3
OWU.

Artykuł 11 - Dane statystyczne
11.1. Panel zarządzania stanowiący element oprogramowania Routera umożliwia Parterowi stały dostęp do danych
statystycznych, obejmujących liczbę Użytkowników łączących się z siecią Internet z wykorzystaniem Routera oraz
informacje o formie logowania Użytkownika.
11.2. W stosunku do danych statystycznych przepis artykułu 9 OWU stosuje się odpowiednio.

Dział V
Wynagrodzenie i postanowienia końcowe
Artykuł 12 - Okres trwania Umowy i wynagrodzenie
12.1. Umowa jest zawierana na czas określony 12 miesięcy (słownie: dwunastu) liczonych począwszy od Dnia Zawarcia Umowy.
Po tym okresie Umowa przechodzi w tryb Umowy zawartej na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień artykułu 7.6 OWU.
12.2. Każda ze Stron jest uprawniona wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia lub
uporczywego naruszania Umowy przez drugą Stronę, które to naruszenie lub naruszenia godzą w istotny interes Strony lub
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czynią współpracę niemożliwą lub istotnie utrudnioną. Przed wypowiedzeniem Umowy w tym trybie Strona może, ale nie
jest zobowiązana, wyznaczyć drugiej Stronie termin do zaniechania naruszeń Umowy i usunięcia ich skutków pod rygorem
rozwiązania Umowy.
12.3. W razie wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy:
12.3.1.

Justtag sp. z o. o. zaprzestaje świadczenia wszelkich usług przewidzianych w Umowie;

12.3.2.

dostęp Partnera do Konta Partnera i Justtag jest blokowany, a Justtag sp. z o. o. usuwa wszelkie dane
składające się na konto Partnera;

12.3.3.

Justtag sp. z o. o. usuwa lub niszczy wszelkie Treści otrzymane od Partnera w ramach Umowy lub dotyczące
Partnera, co na prośbę Partnera zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem Justtag sp. z o. o.; Justtag sp.
z o. o. nie ma obowiązku zwracania lub przekazywania Partnerowi jakichkolwiek danych lub Treści.

12.3.4.

Jeżeli Umowa wygasła lub została wypowiedziana przed okresem określonym w art. 10.3. OWU, Partner
zobowiązany jest zwrócić Justtag sp. z o. o. na swój koszt i ryzyko Router w terminie 5 dni (słownie: pięciu) od
dnia zakończenia Umowy w stanie niepogorszonym.

12.4. Partner zapłaci Justtag sp. z o. o. wynagrodzenie miesięczne za świadczone usługi w wysokości uregulowanej w załączniku
nr 1 do OWU. Wynagrodzenie liczone będzie począwszy od dania Dnia Zawarcia Umowy, z uwzględnieniem artykułu 7.6.
OWU. Wynagrodzenie miesięczne wskazane w załączniku nr 1 do OWU zostanie powiększone o obowiązującą w dniu
wystawienia faktury stawkę podatku VAT.
12.5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Justtag sp. z o. o. doręczonej Partnerowi na adres
wskazany w Umowie, w terminie wskazanym w fakturze. Zapłata nastąpi na konto bankowe Justtag sp. z o. o. wskazane w
fakturze.
12.6. Zmiana załącznika nr 1 do OWU przez Justtag sp. z o. o. nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku zmiany treści
załącznika nr 1 do OWU, Justtag sp. z o. o. niezwłocznie poinformuje o fakcie dokonanej zmiany Partnera. Zmiany
załącznika nr 1 do OWU wchodzą w życie w kolejnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym
zmiana została dokonana. W przypadku braku akceptacji przez Partnera zmian dokonanych w załączniku nr 2 do OWU
Partner może odstąpić od Umowy na zasadach przewidzianych w artykule 12.2 OWU.

Artykuł 13 - Odpowiedzialność
13.1. W razie wątpliwości co do charakteru prawnego zobowiązań Stron wynikających z Umowy, należy przyjąć, że Strony
zobowiązują się w Umowie do starannego działania, a nie do osiągnięcia określonego rezultatu.
13.2. Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Umowy Strony ponoszą w stosunku do siebie odpowiedzialność
kontraktową na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, z wyłączeniem jednak odpowiedzialności za
utracone korzyści i inne szkody pośrednie. Mając na uwadze, że JusttagApp oraz JusttagWiFi jest rozwiązaniem
nowatorskim, znajduje się na etapie rozwoju i testów, w związku z czym nie jest możliwe określenie wszystkich aspektów i
skutków jego funkcjonowania w warunkach rynkowych, odpowiedzialność Justtag sp. z o. o. ogranicza się do szkód
wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Z tych samych przyczyn Justtag sp. z o. o. nie odpowiada za
szkody spowodowane utratą lub uszkodzeniem Treści lub jakichkolwiek innych danych wprowadzonych do Justtag oraz/lub
na Stronę Startową, które mogą powstać wskutek awarii, wady lub błędu w działaniu Justtag lub Aplikacji lub JusttagWiFi.
13.3. Justtag sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z JusttagApp lub
JusttagWiFi powstałe z przyczyn niezależnych od Justtag sp. z o. o., w szczególności z powodu siły wyższej, jak również w
przyczyn zależnych od Partnera, Użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Justtag sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności.
Do przyczyn tych zalicza się w szczególności:
13.3.1.

usterki lub zakłócenia w funkcjonowaniu sprzętu komputerowego (komputerów, sieci, Urządzeń, itp.);

13.3.2.

usterki lub zakłócenia sieci telekomunikacyjnej;

13.3.3.

niewłaściwe parametry lub konfiguracja sprzętu komputerowego lub dostępu do sieci Internet;

13.3.4.

niewłaściwa obsługa Justtag (zwłaszcza Konta Partnera lub Aplikacji) lub Routera lub sprzętu komputerowego;

13.3.5.

nieuprawniona ingerencja osoby trzeciej;

13.3.6.

zmiany i awarie na platformach producentów marketów (iOS, Android, Windows).

13.4. W przypadkach określonych w artykule 13.3. i 7.2. OWU Justtag sp. z o. o. będzie starać się przywrócić prawidłowe
działanie JusttagApp lub JusttagWiFi w możliwie najkrótszym czasie.
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13.5. Jeżeli Umowa przewiduje, że Justtag sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za dany stan rzeczy lub zdarzenie, oznacza to
w szczególności, że w razie wystąpienia tego stanu rzeczy lub zdarzenia Partner nie może zarzucać Justtag sp. z o. o.
naruszenia Umowy ani dochodzić w stosunku do Justtag sp. z o. o. jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
13.6. Jeżeli w związku z naruszeniem przez Partnera prawa, praw osób trzecich, umów lub Umowy albo złożeniem przez
Partnera w Umowie niezgodnego z prawdą oświadczenia lub zapewnienia, zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie
przeciwko Justtag sp. z o. o. lub z udziałem Justtag sp. z o. o., w szczególności postępowanie administracyjne lub sądowe,
Partner zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do takiego postępowania (jeżeli przepisy prawa będą na to pozwalały) oraz
podjąć wszelkie możliwe działania w celu przyjęcia na siebie wszelkiej odpowiedzialności za to naruszenie oraz zwolnienia z
tej odpowiedzialności Justtag sp. z o. o. W takim przypadku Partner zwróci Justtag sp. z o. o. wszelkie faktycznie
poniesione przez Justtag sp. z o. o. koszty związane z udziałem lub obroną Justtag sp. z o. o. w powyższych
postępowaniach, w tym koszty profesjonalnej pomocy prawnej.
13.7. Jeżeli w związku z naruszeniem przez Partnera przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa, praw osób trzecich,
umów lub Umowy albo złożeniem przez Partnera w Umowie niezgodnego z prawdą oświadczenia lub zapewnienia, zostanie
na Justtag sp. z o. o. nałożona jakakolwiek grzywna, kara, opłata, podatek, obowiązek uiszczenia odszkodowania/pokrycia
szkody lub inne podobne obciążenie, Partner zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt pokryć taką
należność zamiast Justtag sp. z o. o., a jeżeli przepisy prawa nie będą na to pozwalały – zobowiązuje się niezwłocznie
zwrócić Justtag sp. z o. o. równowartość takiego obciążenia.

Arykuł 14 - Informacje poufne
14.1. Strony zgodnie przyjmują, że informacje dotyczące Umowy („Informacje Poufne”) będą utrzymywane w poufności oraz
zapewniają, że informacje takie będą wykorzystywane wyłącznie w celach obejmujących wspólną realizację Umowy i że nie
będą przekazywane ani ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, przy czym każda ze
Stron ma prawo ujawnić Informacje Poufne członkom swoich władz, doradcom, pracownikom lub współpracownikom, w
zakresie niezbędnym do wykonywania nałożonych na nich obowiązków.
14.2. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obejmuje także wszelkie dokumenty w zakresie, w jakim zawierają one
Informacje Poufne lub są na takich informacjach oparte.
14.3. Określone w niniejszym artykule zobowiązanie do zachowania poufności będzie obowiązywało w czasie obowiązywania
Umowy, jak również przez okres 2 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
14.4. Strony podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy.

Artykuł 15 - Doręczenia
15.1. Ilekroć Umowa przewiduje uzgodnienie przez Strony danej kwestii „w trybie roboczym” lub poinformowanie Storn, należy
przez to rozumieć, że Strony mogą dokonać ustalenia lub uzgodnienia tej kwestii w dowolnej formie, z zastrzeżeniem, że
uzgodnienie to nie może być sprzeczne z Umową.
15.2. Strony ustalają swoje dane kontaktowe i wyznaczają osoby upoważnione do dokonywania wszelkich czynności związanych
z wykonywaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dane Partnera, o których mowa w niniejszym artykule zostały przekazane
przy zawieraniu Umowy:
Justtag sp. z o. o. – osoba upoważniona – Michał Dubiel, adres: Al. Ujazdowskie 13, telefon: 606-367-967 e-mail:
michal.dubiel@justtag.com.
15.3. Zawiadomienie o zmianie powyższych danych, nie stanowi zmiany Umowy.

Artykuł 16 - Postanowienia końcowe
16.1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu
cywilnego.
16.2. Żadna ze Stron nie ma prawa do przelania ani przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
16.3. Jeżeli w dowolnej chwili którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne lub
niewykonalne pod jakimkolwiek względem, zgodność z prawem, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień
niniejszej Umowy pozostanie niezmieniona.
16.4. Niewykonanie lub opóźnione wykonanie przez Stronę jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przysługującego jej na
mocy niniejszej Umowy nie będzie w żadnym razie stanowić zrzeczenia się, a jednorazowe lub częściowe wykonanie
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jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie wykluczy możliwości dalszego lub innego wykonania jakiegokolwiek prawa
lub środka prawnego. Prawa i środki prawne wynikające z niniejszej Umowy kumulują się i nie wykluczają żadnych praw lub
środków prawnych przewidzianych przepisami prawa.
16.5. Zmiana OWU może zostać dokonana przez Justtag sp. z o. o. w każdym czasie i dla swojej skuteczności wymaga
poinformowania Partnera o dokonanej zmianie.
16.6. Załączniki stanowią integralną cześć OWU.
16.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy, a treścią OWU pierwszeństwo przyznaje się postanowieniom OWU.
16.8. Wszelkie spory mogące powstać związku z Umową, jej naruszeniem, rozwiązaniem lub unieważnieniem będą rozstrzygane
przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Justtag sp. z o. o.

Załączniki:
Załącznik nr 1 do Umowy - Cennik
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Załącznik nr 1 do OWU

	
  

Cennik

Lp.

Wynagrodzenie netto za miesiąc

Usługa

1.

49 zł netto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych za miesiąc)
powiększone o obowiązującą w dniu wystawienia faktury stawkę
podatku VAT

JusttagApp

2.

729 zł netto (słownie: siedeset dwadzieścia dziewięć złotych) za rok
powiększone o obowiązującą w dniu wystawienia faktury stawkę
podatku VAT

JusttagWiFi

3.

[___] zł netto (słownie: [____]) za miesiąc powiększone
obowiązującą w dniu wystawienia faktury stawkę podatku VAT

JusttagUsługi
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