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*** 
Oktawave prowadzi działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług chmury obliczeniowej, w 
szczególności w postaci udostępniania mocy obliczeniowych, usług bazodanowych, wirtualnych serwerów, 
wirtualnych dysków i sieci prywatnych, służących do przechowywania, współdzielenia i przetwarzania danych 
(Chmura). 
Strony są zainteresowane współpracą w zakresie promowania oraz wspierania procesów sprzedażowych 
Chmury Oktawave.  
Niniejszy Regulamin określa warunki wspomnianej współpracy.  
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1 .  DEFIN ICJE  
Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je 
rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego: 

Identyfikator Zleceniobiorcy indywidualny numer nadawany każdemu 

Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, pozwalający 
zidentyfikować go w systemie Oktawave dla 

celów realizacji Umowy, w tym w szczególności 

przyporządkowania do niego Nowych 
Użytkowników; 

Nowy Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, która w chwili zawarcia umowy z 
Oktawave w związku z działaniami 

Zleceniobiorcy, oraz w okresie 1 miesiąca 
wcześniej nie posiadała zawartej z Oktawave 

umowy o świadczenie usług przez Oktawave na 

jej rzecz (nie była klientem Oktawave) z 
zastrzeżeniem postanowień Umowy; 

 

Oktawave/ Zleceniodawca Oktawave S.A. z siedzibą w Warszawie, Poleczki 
13, 02-822 Warszawa, adres do korespondencji: 

ul. Puławska 464, 02-884 Warszawa, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS: 0000858468; NIP: 5213633306; REGON: 

146197794; Kapitał zakładowy: 5 347 500 PLN w 
pełni opłacony. 

Panel Zleceniobiorcy konto klienta w rozumieniu Regulaminu 

świadczenia usług, dostępnego pod adresem  
https://oktawave.com/pl/firma/informacje-

prawne/ 
także w formacie PDF,; 

Regulamin/Umowa 

 
 

 
 

 

 

niniejsza umowa o świadczenie usług 

reklamowych przez Zleceniobiorcę na rzecz 
Oktawave, której aktualna wersja jest dostępna 

na stronie 
https://oktawave.com/pl/firma/informacje-

prawne/ 

 także w formacie PDF, zawierana w chwili 
aktywacji programu partnerskiego Smart Benefit 

i akceptacji warunków Regulaminu przez 
Zleceniobiorcę, np. w Panelu Zleceniobiorcy; 

Strona Internetowa dostępna pod adresem www.oktawave.com, w 

tym odpowiednio jej zakładki lub poszczególne 
elementy; 

Strony Zleceniobiorca i Zleceniodawca 

Wartość Minimalna 5000 złotych netto 

Wynagrodzenie wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy na 
zasadach określonych Regulaminem, z tytułu 

https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/
https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/
https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/
https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/
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świadczenia usług objętych Umową, w wysokości 
5% od każdej faktycznie uiszczonej przez Nowych 

Użytkowników ceny netto z tytułu 
każdorazowego nabycia usług Oktawave, z 

zastrzeżeniem w szczególności zapisów dot. 

Wartości Minimalnej; 

Zaproszenie do Oktawave odesłanie przez Zleceniobiorcę Nowego 

Użytkownika do Strony Internetowej, za 

pośrednictwem przypisanego i udostępnionego 
danemu Zleceniobiorcy linku (w tym z 

wykorzystaniem np. banneru lub hiperłącza) lub 
przekazanie przez Zleceniobiorcę Nowemu 

Użytkownikowi Identyfikatora Zleceniobiorcy; 
Przez skorzystanie z Zaproszenia do Oktawave 

rozumie się wejście na Stronę Internetową przez 

Nowego Użytkownika z wykorzystaniem 
linku/odsyłacza/hiperłącza zawartego w 

Zaproszeniu do Oktawave lub wypełnienie za 
pośrednictwem Strony Internetowej formularza 

zawarcia umowy o świadczenie usług przez 

Oktawave z podaniem Identyfikatora 
Zleceniobiorcy; 

Zleceniobiorca przedsiębiorca, w tym osoba prawna, jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną lub osoba fizyczna, prowadząca we 
własnym imieniu działalność gospodarczą lub 

zawodową w zakresie objętym przedmiotem 
niniejszej Umowy, która na zasadach i za 

wynagrodzeniem określonymi niniejszym 

Regulaminem, zobowiązuje się do pozyskania na 
rzecz Oktawave co najmniej 1 lub więcej Nowych 

Użytkowników, którzy nabędą i opłacą usługi 
Oktawave o wartości wskazanej w Regulaminie, 

poprzez zrealizowanie usług reklamowych na 

rzecz Oktawave; 

Certyfikat dokument nadany przez Oktawave 

potwierdzający posiadanie kompetencji w 
zakresie określonym w certyfikacie, wydawany na 

zasadach określonych przez Oktawave; 

Zleceniobiorca Certyfikowany status Zleceniobiorcy, który dysponuje co 
najmniej jednym ważnym Certyfikatem lub 

zatrudnia (na dowolnej podstawie, w tym umowie 

cywilnoprawnej) osobę, która dysponuje takim 
ważnym Certyfikatem;  

Zleceniobiorca Niecertyfikowany status Zleceniobiorcy, który nie dysponuje co 
najmniej jednym ważnym Certyfikatem, ani nie 

zatrudnia (na dowolnej podstawie, w tym umowie 

cywilnoprawnej) osoby, która dysponuje takim 
ważnym Certyfikatem, lub który dysponował co 

najmniej jednym ważnym Certyfikatem, lecz w 
trakcie obowiązywania Umowy utracił Certyfikat 

(w szczególności poprzez rozwiązanie umowy z 
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osobą zatrudnianą, która dysponowała ważnym 
Certyfikatem lub Certyfikat, którym dysponował 

utracił ważność); 
 

Z chwilą utraty statusu Zleceniobiorcy 

Certyfikowanego, Zleceniobiorca nabywa status 
Zleceniobiorcy Niecertyfikowanego.  

 
Powyższe dotyczy również zawartych przez 

Oktawave z Nowymi Użytkownikami umów o 

świadczenie usług w okresie posiadania przez 
Zleceniobiorcę statusu Zleceniobiorcy 

Certyfikowanego, za które to umowy dalsze 
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie naliczane 

tak jakby z chwilą utraty statusu Zleceniobiorcy 
Certyfikowanego Oktawave zawarło umowę z 

Nowym Użytkownikiem na skutek działań 

Zleceniobiorcy Niecertyfikowanego, chyba że w 
okresie 12 miesięcy od utraty statusu 

Zleceniobiorcy Certyfikowanego, Zleceniobiorca 
ponownie uzyska taki status. 

 

2 .  POSTANOWIENIA  OGÓLNE  
2.1. Oktawave dopuszcza możliwość współpracy ze Zleceniobiorcą w obszarze promowania oraz 

wsparcia w procesie sprzedaży Chmury, za Wynagrodzeniem ustalanym zgodnie z Regulaminem, 

w jednym z dwóch następujących modeli: 
a) współpraca ze Zleceniobiorcą Certyfikowanym, któremu zostają przyznane korzyści 

określone Regulaminem; 
b) współpraca ze Zleceniobiorcą Niecertyfikowanym. 

2.2. Umowa nie stanowi umowy agencyjnej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W szczególności 

Zleceniobiorca nie jest zobowiązany ani uprawniony do stałego pośredniczenia przy zawieraniu 
umów przez Oktawave.  

2.3. Umowa nie stanowi pełnomocnictwa, umowy o pracę, ani nie tworzy pomiędzy Stronami 
jakiejkolwiek jednostki organizacyjnej, takiej jak spółka cywilna. 

2.4. Zleceniobiorca samodzielnie określa swoją formę organizacyjną, model i sposoby realizowania 

współpracy oraz częstotliwość podejmowanych przez siebie działań, z zastrzeżeniem, że będą one 
zgodne z Regulaminem. 

2.5. Zleceniobiorca oświadcza i zobowiązuje się, że: 
a) nie będzie angażować się w jakiekolwiek działania mogące prowadzić do zaistnienia konfliktu 

pomiędzy swoimi interesami, a interesami Oktawave lub (potencjalnego) klienta Oktawave; 
b) zna i będzie dotrzymywać standardów określanych przez Oktawave w zakresie odpowiednio 

zasad pozyskiwania klientów lub posługiwania się marką Oktawave, w tym będzie stosować 

określane przez Oktawave instrukcje i wytyczne. 

3 .  PRZEDMIOT  UMOWY  
3.1. Zleceniobiorca, w zamian za określone Regulaminem Wynagrodzenie, będzie świadczyć na rzecz 

Zleceniodawcy usługi marketingowe i wspierające sprzedaż Chmury, obejmujące w szczególności: 
a) promocję Chmury i pozyskiwanie na rzecz Zleceniodawcy potencjalnych klientów 

zainteresowanych jej nabyciem, w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą; 
b) wspieranie Zleceniodawcy przy podejmowaniu czynności zmierzających do sprzedaży 

Chmury; 
c) wsparcie potencjalnych klientów przy składaniu zamówień Zleceniodawcy;  
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d) podejmowanie innych, zgodnych z obowiązującym prawem i Regulaminem, działań 

mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy oraz popytu na 

Chmurę. 
3.2. Zleceniobiorca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy do pozyskania na rzecz Oktawave 

co najmniej 1 lub więcej Nowych Użytkowników, którzy nabędą i opłacą usługi Oktawave o wartości 
równej co najmniej Wartości Minimalnej poprzez zrealizowanie usług reklamowych na rzecz 

Oktawave, w tym promocji marki Oktawave oraz reklamowania usług Oktawave Nowym 

Użytkownikom, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 
3.3. Oktawave zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy Wynagrodzenia na zasadach określonych 

Regulaminem. 
3.4. Zleceniobiorca nie jest uprawniony do składania ani przyjmowania żadnych oświadczeń woli w 

imieniu lub dla Zleceniodawcy, w szczególności rodzących zobowiązania dla Zleceniodawcy, w tym 

zawierania umów z Nowymi Użytkownikami w imieniu ani na rzecz Oktawave, nie jest też 
uprawniony do dokonywania jakichkolwiek wydatków w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy ani 

przyjmowania dla Zleceniodawcy świadczeń / zapłaty, bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie 
pod rygorem nieważności.  

3.5. Wszelkie koszty realizacji Umowy zawarte są w Wynagrodzeniu, Zleceniodawca nie będzie 
zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów ewentualnie ponoszonych przez Zleceniobiorcę w 

związku z realizacją Umowy. Na mocy niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest zobowiązany i 

uprawniony wyłącznie do promowania marki Oktawave i reklamowania usług Oktawave w sposób 
ukierunkowany na pozyskanie Nowych Użytkowników.  

 

4 .  OBOWIĄZKI  ZLECENIOBIORCY  
4.1. Zleceniobiorca oświadcza, że:  

a) będzie świadczyć usługi określone Umową jako przedsiębiorca prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie tej działalności; Zleceniobiorca oświadcza, że działalności tej nie 

zawiesił, ani nie wyrejestrował w dniu zawarcia Umowy oraz że nie uczyni tego w okresie 
obowiązywania Umowy. Na potwierdzenie powyższego Zleceniobiorca przedstawi na każde 

wezwanie Zleceniodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, żądane 

zaświadczenia i wypisy z właściwych rejestrów; 
b) usługi określone Umową będzie wykonywać samodzielnie, z najwyższą starannością 

wynikającą z profesjonalnego charakteru swojej działalności;  
c) posiada umiejętności, wiedzę, środki oraz doświadczenie niezbędne do wykonania Umowy; 

d) wykonuje niniejszą Umowę we własnym imieniu i na własny rachunek w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym wobec 
osób trzecich, za prawidłowe wykonanie usług określonych Umową, na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie; 
e) w przypadku wystawiania faktur VAT – jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem 

podatku VAT.  
4.2. Przy świadczeniu usług Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) polecania usług Oktawave Nowym Użytkownikom, zgodnie z najlepszą wiedzą, w tym 

poprzez: 

− dowolny, zgodny z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa 
rodzaj komunikacji połączony z podaniem Nowemu Użytkownikowi swojego 

Identyfikatora Zleceniobiorcy w celu samodzielnego wypełnienia przez tego Nowego 
Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej formularza zawarcia umowy o 

świadczenie usług przez Oktawave z podaniem Identyfikatora Zleceniobiorcy, lub;  

− przesłanie/udostępnienie Nowemu Użytkownikowi Zaproszenia do Oktawave, w tym 

udostępnienie Zaproszenia do Oktawave w taki sposób, aby każdy miał do niego 
dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;  

b) posługiwania się wyłącznie formularzami lub informacjami o funkcjonalnościach lub 
warunkach korzystania z Chmury obowiązującymi w czasie prowadzenia danej rozmowy z 
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klientem; 

c) bieżącego przekazywania Zleceniodawcy informacji nt. potencjalnych klientów oraz innych 

niezbędnych dokumentów do nawiązywania lub prowadzenia relacji z klientem. 
4.3. Zleceniobiorca zobowiązuje się ponadto do (o ile okoliczności te go dotyczą): 

a) każdorazowego przedłożenia na żądanie Oktawave, nie później niż w terminie 7 dni, 
ważnego Certyfikatu; 

b) niezwłocznego poinformowania Oktawave w przypadku utraty statusu Zleceniobiorcy 

Certyfikowanego; 
c) każdorazowego przedłożenia na żądanie Oktawave, nie później niż w terminie 7 dni, wyciągu 

z obowiązującej umowy potwierdzającej zatrudnianie osoby, której Certyfikatem dysponuje; 
d) każdorazowego złożenia, na żądanie Oktawave, nie później niż w terminie 7 dni, 

niezbędnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających posiadanie statusu Zleceniobiorcy 

Certyfikowanego. 
Naruszenie któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w niniejszym ustępie daje Oktawave 

prawo do wypowiedzenia Zleceniobiorcy niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
Zleceniobiorca, któremu Oktawave wypowiedział Umowę ze skutkiem natychmiastowym, nie jest 

uprawniony do zawarcia kolejnej Umowy z Oktawave bez uzyskania uprzedniej zgody w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zleceniobiorca nie jest uprawniony w 

szczególności do: 
a) udzielania zniżek, upustów lub rabatów; 

b) odbierania zawiadomień klientów o wadach, składania klientom oświadczeń woli związanych 
z uznaniem lub odmową reklamacji lub roszczeń (co do zasadności lub wysokości); 

c) składania lub odbierania oświadczeń dotyczących wykonania umowy. 

4.5. W celu realizacji przedmiotu Umowy Zleceniobiorca samodzielnie dysponuje czasem niezbędnym 
do świadczenia usług określonych w Regulaminie, z poszanowaniem terminów uzgodnionych z 

klientami. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do świadczenia usług przez określoną ilość godzin 
w jakimkolwiek okresie trwania Umowy, jednak zobowiązany jest do działania względem klientów 

lub potencjalnych klientów Zleceniodawcy z szacunkiem oraz profesjonalnie, dbając o pozytywny 
wizerunek/postrzeganie Zleceniodawcy. 

 

5 .  WYKORZYSTANIE  MATER IAŁÓW OKTAWAVE  
5.1. Wykorzystanie przez Zleceniobiorcę w celu realizacji Umowy banneru reklamowego Oktawave lub 

innych materiałów Oktawave, które mogą zostać udostępnione Zleceniobiorcy np. na odpowiedniej 

podstronie w ramach Strony Internetowej (www.oktawave.com), wymaga uprzedniej zgody 
Oktawave, udzielonej w formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności, na planowany sposób 

i kontekst korzystania z takich materiałów, chyba że co innego wynika wyraźnie z informacji 
umieszczonej przez Oktawave przy danych materiałach. Zleceniobiorca nie jest uprawniony do 

samodzielnego tworzenia materiałów zawierających treści chronione Oktawave (w szczególności 
znak towarowy) ani modyfikowania istniejących materiałów Oktawave.  

5.2. Zleceniobiorcy zabrania się umieszczania Zaproszenia do Oktawave w ramach lub w pobliżu treści 

o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, w szczególności 
na stronach internetowych nawołujących do nienawiści na tle rasowym, etnicznym i religijnym, 

stronach o charakterze pornograficznym. Niezależnie, jeżeli w jednostronnej ocenie Zleceniodawcy 
sposób lub kontekst prezentowania Zaproszenia do Oktawave przez Zleceniobiorcę narusza interes 

Zleceniodawcy, Zleceniobiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, na żądanie 

Zleceniodawcy zmieni sposób/miejsce/kontekst prezentowania Zaproszenia do Oktawave w sposób 
wskazany przez Zleceniodawcę. 

5.3. Zleceniobiorcy zabrania się umieszczania Zaproszenia do Oktawave w masowo rozsyłanych 
wiadomościach mailowych, stanowiących niezamówioną informację handlową w rozumieniu 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (spam). W przypadku naruszenia przez 
Zleceniobiorcę niniejszego zobowiązania zapłaci on karę umowną na rzecz Oktawave w wysokości 
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5000 złotych za każdy przypadek naruszenia (za każdą wiadomość o charakterze SPAMu). Kara 

umowna płatna będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zażądania tego przez 

Oktawave. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zleceniodawcy do żądania 
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  

5.4. Osoby, które skorzystają z usług Oktawave w związku z naruszeniem przez Zleceniobiorcę 
postanowień pkt. 5.2. lub 5.3. powyżej nie będą uważane za Nowych Użytkowników w rozumieniu 

niniejszego Regulaminu i nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu Wynagrodzenia. W przypadku 

wypłaty Wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy w zakresie mu nienależnym Oktawave zachowuje 
w szczególności prawo do żądania zwrotu nienależnie wypłaconych Zleceniobiorcy świadczeń, 

potrącenia należnych Oktawave środków z kolejnych Wynagrodzeń Zleceniobiorcy bez konieczności 
składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, a także prawo do żądania odszkodowania za 

wyrządzoną Oktawave szkodę.  

5.5. Naruszenie zakazów określonych w pkt 5.1., 5.2. lub 5.3. powyżej daje Oktawave prawo do 
wypowiedzenia Zleceniobiorcy niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zleceniobiorca, 

któremu Oktawave wypowiedział Umowę ze skutkiem natychmiastowym, nie jest uprawniony do 
zawarcia kolejnej Umowy z Oktawave bez uzyskania uprzedniej, pisemnej pod rygorem 

nieważności, zgody.  
 

6 .  ZOBOWIĄZAN IA  Z LECENIODAWCY  
6.1. Z tytułu należytego wykonywania Umowy przez Zleceniobiorcę w okresie jej obowiązywania, 

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy Wynagrodzenia na zasadach określonych 

w Regulaminie. 

6.2. Wyłącznie w celu umożliwienia prawidłowego świadczenia usług przez Zleceniobiorcę, 
Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy dedykowany mu link/odsyłacz do Strony Internetowej, 

który Zleceniobiorca będzie mógł wykorzystywać w ramach Zaproszenia do Oktawave.  
6.3. Na zasadach określonych Umową, wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz Oktawave zgodnie 

z Umową, Zleceniobiorca może nieodpłatnie korzystać z udostępnionych mu przez Oktawave 
narzędzi, do których prawa przysługują Oktawave, w tym linku, odsyłaczy, bannerów, Konta 

Zleceniobiorcy.  

6.4. Z zastrzeżeniem pkt. 5.1. powyżej, wyłącznie w celu realizacji Umowy i świadczenia przez 
Zleceniobiorcę usług reklamowych na rzecz Oktawave, Oktawave upoważnia Zleceniobiorcę do 

nieodpłatnego korzystania z utworów w rozumieniu prawa autorskiego, do których prawa 
przysługują Oktawave i które zostały w sposób wyraźny udostępnione Zleceniobiorcy dla celu 

realizacji Umowy. Zleceniobiorca jest uprawniony do korzystania z wyżej wskazanych elementów 

wyłącznie w celu realizacji Umowy, w niezbędnym zakresie, wyłącznie w okresie trwania Umowy. 
Zleceniobiorca nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian czy modyfikacji w 
udostępnionych mu materiałach. 

7 .  ZLECENIOB IORCA  CERTYFIKWANY  (WSPARCIE  ZE  STRONY  
OKTAWAVE )  
7.1st W uzgodnionym przez Strony zakresie Oktawave może przeprowadzić odpowiednie szkolenie dla 

Zleceniobiorcy w zakresie m.in. usług chmurowych świadczonych przez Oktawave. Szkolenie 

kończy się otrzymaniem Certyfikatu. Treść Certyfikatu oraz dopuszczalny sposób posługiwania się 
nim określa Oktawave. 

7.2. W terminie i w zakresie określonym przez Oktawave, Oktawave: 

a) będzie wspierać Zleceniobiorcę Certyfikowanego informacyjnie przy pozyskiwaniu klientów, 
w tym zwłaszcza poprzez komunikację mailową, telefoniczną lub bezpośredni udział w 

spotkaniu z klientem; 
b) udostępni Zleceniobiorcy Certyfikowanemu dokumenty i niezbędne materiały informacyjne, 

którymi Zleceniobiorca Certyfikowany będzie posługiwał się przy wykonywaniu Umowy 

(prezentacje, przewodniki, wzory, etc.), udzielając na nie jednocześnie odpowiednich licencji, 
z zastrzeżeniem że Zleceniobiorca zobowiązany będzie do stosowania się do warunków 
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takich licencji oraz innych wytycznych dot. korzystania z oznaczeń czy znaków towarowych 

Oktawave (np. księga znaku); 

c) może zapewnić Zleceniobiorcy Certyfikowanemu dodatkowe szkolenia, warsztaty w zakresie 
pozyskiwania klienta, w formie i zakresie określonych przez Oktawave (w tym np. 

szkoleniowy udział/obecność przedstawiciela Oktawave na spotkaniach z pierwszym 
potencjalnym klientem). 

7.3. Oktawave przewiduje możliwość zapraszania wybranych Zleceniobiorców Certyfikowanych do 

udziału w konferencjach i wydarzeniach branżowych. Oktawave może zdecydować o pokryciu 
kosztów Zleceniobiorcy Certyfikowanego związanych z uczestnictwem, tj. dojazd, wyżywienie i 

zakwaterowanie. 
7.4. Zleceniobiorca Certyfikowany może zostać zobowiązany przez Oktawave (pod rygorem utraty 

statusu Zleceniobiorcy Certyfikowanego) do uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach lub 

spotkaniach organizowanych przez Oktawave lub podmioty działające na jego rzecz, jeśli w ocenie 
Oktawave będzie to uzasadnione zapewnieniem prawidłowej realizacji Umowy. 

7.5. Za świadczenia Oktawave opisane w niniejszym pkt. 7 Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Oktawave 
1,00 (jeden) zł netto tytułem jednorazowego wynagrodzenia na podstawie odpowiedniej faktury 

VAT wystawionej elektronicznie. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
faktury VAT. 

 

8 .  ZARZĄDZANIE  RELACJAMI  ZE  ZLECENIOBIORCĄ  
8.1. Zleceniobiorca może zostać zobowiązany do korzystania ze wskazanego przez Oktawave narzędzia 

do zarządzania klientami, którym Zleceniobiorca zaproponował lub zamierza zaproponować 

korzystanie z usług Oktawave oraz osobami kontaktowymi w ramach tych klientów.  

8.2. Narzędzie udostępniane jest na zasadach „as-is”, czyli bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień 

co do jego funkcjonalności lub parametrów. 

8.3. W przypadku zobowiązania Zleceniobiorcy do korzystania z narzędzia, zgodnie z pkt. 8.1, 

zastosowanie znajdują następujące zasady, chyba że Oktawave postanowiło inaczej: 

a) dany klient i wszystkie osoby kontaktowe w jego ramach mogą być przypisane wyłącznie do 

jednego Zleceniobiorcy w danym momencie; 
b) Oktawave może odmówić przypisania danego klienta do Zleceniobiorcy, jeśli: 

− klient został już przepisany do innego podmiotu; 

− w stosunku do danego klienta zostały już podjęte przez Oktawave (lub na jego rzecz) 

lub przez innego Zleceniobiorcę działania w celu nawiązania współpracy; 

c) klient może zostać odebrany Zleceniobiorcy w następujących przypadkach: 
− Zleceniobiorca naruszył warunki Regulaminu;  

− Zleceniobiorca nie będzie aktywny w odniesieniu do przypisanego klienta przez okres 

1 miesiąca;  

− Umowa Oktawave ze Zleceniobiorcą przestanie obowiązywać. 

8.4. Odmowa przypisania lub odebranie klienta oznacza brak / utratę prawa do Wynagrodzenia, 

niezależnie od podjętych przez Zleceniobiorcę działań. 

8.5. Oktawave może w każdym momencie zażądać informacji dotyczącej całości lub części podjętych 

przez Zleceniobiorcę działań w stosunku do wybranego klienta, oraz przekazania całości 

materiałów, z których Zleceniobiorca korzystał w trakcie komunikacji z danym klientem, w tym 

okazanych lub przekazanych do klienta, oraz otrzymanych od niego. W takim wypadku 

Zleceniobiorca każdorazowo przekaże wszystkie niezbędne informacje i materiały bez zbędnej 

zwłoki. 

 

9. WYNAGRODZENIE  
9.1. W okresie obowiązywania Umowy każdorazowo z tytułu pozyskania na zasadach określonych 

niniejszym Regulaminem przez Zleceniobiorcę na rzecz Oktawave co najmniej jednego lub więcej 
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Nowych Użytkowników, którzy nabędą i opłacą usługi Oktawave o łącznej wartości równej, co 

najmniej Wartości Minimalnej, Strony zgodnie postanawiają, że Zleceniodawca zapłaci 

Zleceniobiorcy Wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że (warunki muszą być spełnione łącznie):  
a) Zleceniobiorca w okresie trwania Umowy podejmie działania reklamowe/marketingowe, w 

wyniku czego poleci usługi Oktawave Nowemu Użytkownikowi; 
b) Oktawave zawrze umowę z Nowym Użytkownikiem w jednym z dwóch następujących 

scenariuszy: 

− umowa zawarta wyłącznie w wyniku zaangażowania Zleceniobiorcy (za sytuację taką 

uznaje się wypadek, w którym działania samego Zleceniobiorcy doprowadziły do 
podjęcia przez klienta decyzji czy, w jaki sposób i na jakich warunkach zawrze 

konkretną umowę z Oktawave; działanie Oktawave powinno obejmować wyłącznie 
potwierdzenie ustaleń i zawarcie umowy); albo 

− Umowa zawarta w wyniku przedstawienia przez Zleceniobiorcę Nowego Użytkownika 

Oktawave (Zleceniobiorca zainicjował zawarcie umowy, przy dalszym zaangażowaniu 

Oktawave i zaangażowaniu Zleceniobiorcy w zakresie mniejszym niż określony 
w tirecie powyżej);  

c) Nowy Użytkownik/Nowi Użytkownicy faktycznie dokona/ją zakupu usług Oktawave oraz 
faktycznie dokona/ją płatności na rzecz Zleceniodawcy z tytułu zakupu tych usług o wartości 

równej bądź wyższej niż Wartość Minimalna, a Zleceniodawca tę płatność otrzyma.  
9.2. Warunek, o którym mowa w pkt. 9.1. lit. a) i b) powyżej będzie uznany za spełniony w przypadku 

gdy (warunki muszą być spełnione łącznie):: 

a) Zleceniobiorca poda Nowemu Użytkownikowi swój Identyfikator Zleceniobiorcy; lub 
prześle/udostępni Nowemu Użytkownikowi Zaproszenie do Oktawave; 

b) Nowy Użytkownik w okresie trwania Umowy: 

− rejestrując się na stronie Oktawave (zawierając umowę o świadczenie usług przez 

Oktawave na jego rzecz), poda Identyfikator Zleceniobiorcy, który zachęcił go do 
skorzystania z usług Oktawave, wypełniając odpowiednie pole w formularzu 

rejestracyjnym; albo 

− zarejestruje się na stronie Oktawave (zawrze umowę o świadczenie Usług przez 
Oktawave na jego rzecz) w okresie 30 dni od skorzystania przez niego z Zaproszenia 

do Oktawave, tj. od wejścia przez niego na Stronę Internetową z wykorzystaniem 

linku/hiperłącza zawartego w Zaproszeniu do Oktawave, pod warunkiem, że 
rejestracja dokonana zostanie z tego samego urządzenia końcowego, z którego 

wcześniej nastąpiło skorzystanie z Zaproszenia do Oktawave, oraz że Zaproszenie do 
Oktawave od Zleceniobiorcy było ostatnim chronologicznie (najświeższym) 

Zaproszeniem do Oktawave (w tym analogicznym mechanizmem), z jakiego 
skorzystał Nowy Użytkownik.  

9.3. Wynagrodzenie jest naliczane od każdej faktycznie uiszczonej przez Nowego Użytkownika ceny 

netto w okresie: 
a) w przypadku Zleceniobiorcy Certyfikowanego: trzydziestu sześciu (36) miesięcy liczonych od 

dnia zawarcia umowy przez Nowego Użytkownika z Oktawave zgodnie z pkt 9.1. lit. b); 
b) w przypadku Zleceniobiorcy Niecertyfikowanego: dwunastu (12) miesięcy liczonych od dnia 

zawarcia umowy przez Nowego Użytkownika z Oktawave zgodnie z pkt 9.1. lit. b). 

9.4. Dłuższy okres naliczania Wynagrodzenia wynikający z posiadania statusu Zleceniobiorcy 
Certyfikowanego ma zastosowanie jeśli w chwili zawarcia umowy przez Oktawave z Nowym 

Użytkownikiem, Zleceniobiorca posiadał status Zleceniobiorcy Certyfikowanego. 
9.5. Zleceniobiorcy przysługuje Wynagrodzenie od umów zawartych zgodnie z pkt. 9.1. wyłącznie 

w przypadku ich zawarcia w czasie trwania niniejszej Umowy.  
9.6. Wynagrodzenie nie przysługuje Zleceniobiorcy jeśli Oktawave lub inny Zleceniobiorca podjął już 

względem danego klienta działania w celu zawarcia umowy, o czym Oktawave niezwłocznie 

poinformuje Zleceniobiorcę. 
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9.7. Zleceniobiorca jest zobowiązany udokumentować w sposób należyty swoje działania uzasadniające 

należne mu Wynagrodzenie i przedstawić odpowiednie dokumenty Oktawave, na żądanie 

Oktawave. 
9.8. Wynagrodzenie liczone jest wyłącznie od ceny netto za usługi chmurowe świadczone przez 

Oktawave, chociażby Oktawave przysługiwały na podstawie umowy z Nowym Użytkownikiem inne 
składniki wynagrodzenia, w tym np. za usługę migracji lub świadczenie usług Premium Support. 

W przypadku zawarcia z klientem umowy w innym zakresie niż usługi chmurowe Oktawave, 

Wynagrodzenie nie przysługuje 
9.9. Zleceniobiorca nabywa prawo do Wynagrodzenia z chwilą, w której Nowy Użytkownik faktycznie 

zapłacił wynagrodzenie należne Oktawave tyt. usług chmurowych. 
9.10. Jeżeli umowa zawarta pomiędzy Oktawave a Nowym Użytkownikiem została zawarta na czas 

określony lub określa wynagrodzenie Oktawave jako naliczane w okresach dłuższych niż jeden 

miesiąc świadczenia usług lub określa wynagrodzenie Oktawave jako kwotę ryczałtową, 
Zleceniobiorca nabywa prawo do Wynagrodzenia w miarę wykonywania umowy i zawsze w 

wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia jakie byłoby należne Oktawave przy 
jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych z Nowym Użytkownikiem, z zachowaniem terminów, 

o których mowa w punkcie 9.3.  
9.11. W przypadku zawarcia umowy przez Oktawave z Nowym Użytkownikiem w szerszym zakresie niż 

pozyskany przez Zleceniobiorcę (np. świadczenie usług chmurowych w stosunku do nowego 

środowiska, uruchomienie DRC), Zleceniobiorcy nie przysługuje Wynagrodzenie ustalane od tej 
części opłat Nowego Użytkownika. 

9.12. Zleceniobiorcy nie przysługuje Wynagrodzenie od kolejnych umów, w tym tego samego rodzaju, 
zawartych z Nowym Użytkownikiem pozyskanym przez Zleceniobiorcę, chyba że spełnił on co od 

tych umów w sposób odpowiedni warunki opisane w pkt. 9.1. Dotyczy to również przedłużenia 

pierwotnego i kolejnych okresów obowiązywania umowy oraz rozszerzenia przedmiotu świadczenia 
Oktawave (w szczególności świadczenie usług chmurowych w stosunku do nowego środowiska, 

uruchomienie DRC). 
9.13. Jeśli Oktawave wraz z Nowym Użytkownikiem ustalą nowy okres obowiązywania umowy, który 

rozpocznie bieg przed upływem pierwotnego okresu obowiązywania umowy, za który 
Zleceniobiorcy przysługiwałoby Wynagrodzenie zgodnie z pkt. 9.3., zachowuje on prawo do 

Wynagrodzenia do upływu okresu, o którym mowa w pkt. 9.3., chyba że nowy okres 

obowiązywania umowy upływa z datą wcześniejszą. 
9.14. W celu uniknięcia wątpliwości Zleceniodawca oświadcza, co Zleceniobiorca niniejszym akceptuje, 

że skorzystanie z Zaproszenia do Oktawave sprawia, że Strona Internetowa instaluje na urządzeniu 
końcowym Nowego Użytkownika tzw. pliki cookies, które aktywne są wyłącznie przez okres 30 dni, 

wyłącznie na danym urządzeniu końcowym (np. komputer), na którym skorzystano z Zaproszenia 

do Oktawave, z zastrzeżeniem zdań następnych. Jeżeli Nowy Użytkownik powróci w ww. okresie 
aktualności plików cookies na Stronę Internetową z wykorzystaniem tego samego urządzenia 

końcowego, jego rejestracja na Stronie Internetowej (zawarcie umowy o świadczenie Usług przez 
Oktawave) przypisywana jest do Zleceniobiorcy, z którego Zaproszenia do Oktawave (albo 

analogicznego mechanizmu) jako ostatniego skorzystał Nowy Użytkownik. Jeżeli Nowy Użytkownik, 

w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim usunie pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego 
albo przechowywanie w pamięci danego urządzenia końcowego plików cookies okaże się 

niemożliwe z innych powodów (np. Nowy Użytkownik wyłączył ich obsługę w ustawieniach 
przeglądarki internetowej), w celu przypisania jego rejestracji Zleceniobiorcy, konieczne jest ręczne 

wprowadzenie przez Nowego Użytkownika Identyfikatora Zleceniobiorcy w formularzu 
rejestracyjnym przy zawieraniu umowy o świadczenie Usług przez Oktawave na rzecz Nowego 

Użytkownika. w przypadku wątpliwości, ręcznie wprowadzony Identyfikator Zleceniobiorcy (lub 

analogiczny identyfikator wykorzystywany w ramach innych działań Oktawave) zgodnie ze zdaniem 
poprzedzającym ma charakter rozstrzygający dla ewentualnego uznania Nowego Użytkownika za 

przypisanego do Zleceniobiorcy.  
9.15. Z uwagi w szczególności na ponoszone przez Oktawave koszty obsługi Umowy (w tym koszty 

utrzymania Panelu Zleceniobiorcy) oraz stałe koszty świadczenia usług na rzecz Nowych 
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Użytkowników, Strony zgodnie oświadczają, że Umowa jest wykonana przez Zleceniobiorcę 

każdorazowo wyłącznie w przypadku, gdy Nowi Użytkownicy przypisani do Zleceniobiorcy zgodnie 

z Umową faktycznie uiszczą na rzecz Oktawave tytułem wynagrodzenia za usługi świadczone przez 
Oktawave na ich rzecz co najmniej kwotę równą Wartości Minimalnej. Do chwili wykonania usług 

przez Zleceniobiorcę zgodnie z Umową, w tym do chwili faktycznego ziszczenia się warunku, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony zgodnie oświadczają, że Zleceniobiorcy nie jest należne 

Wynagrodzenie, a jego usługi uważa się za niewykonane w całości ani w części.  

 

10 .  ZASADY  ROZL ICZEŃ  
10.1. Strony określają następującą, wiążącą dla Stron procedurę ustalenia Wynagrodzenia oraz chwili, z 

jaką będzie ono należne Zleceniobiorcy:  

a) Oktawave nie rzadziej niż co 1 dzień roboczy aktualizuje informację o stopniu realizacji Kwoty 

Minimalnej i prezentuje tę informację w Panelu Zleceniobiorcy.  
b) Z chwilą osiągnięcia Kwoty Minimalnej, Oktawave:  

− umieszcza w Panelu Zleceniobiorcy informację o przyjęciu usług zrealizowanych przez 

Zleceniobiorcę wraz z informacją o kwocie przysługującego Zleceniobiorcy 
Wynagrodzenia; i 

− wysyła Zleceniobiorcy odpowiednią informację o ustalonym Wynagrodzeniu, w formie 

wiadomości e-mail pod rygorem nieważności na adres Zleceniobiorcy wskazany w 

Panelu Zleceniobiorcy;  
c) Zleceniobiorca niezwłocznie akceptuje w Panelu Zleceniobiorcy kwotę należnego mu 

Wynagrodzenia i potwierdza prawidłowe wykonanie zleconych mu niniejszą Umową usług. 
Ustalona przez Oktawave kwota Wynagrodzenia jest dla Stron wiążąca.  

d) W terminie zgodnym z przepisami prawa, Zleceniobiorca wystawia fakturę VAT albo 
rachunek na zasadach określonych poniżej. Wynagrodzenie jest należne Zleceniobiorcy z 

chwilą doręczenia Oktawave prawidłowo wystawionej faktury VAT albo rachunku na 

zasadach określonych Regulaminem. 
10.2. W przypadku Zleceniobiorcy będącego podatnikiem VAT czynnym Wynagrodzenie Zleceniobiorcy 

zostanie podwyższone o kwotę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
W przypadku Zleceniobiorcy niebędącego podatnikiem VAT czynnym, Wynagrodzenie stanowi 

kwotę brutto. 

10.3. W celu uchylenia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w przypadku naruszenia przez 
Zleceniobiorcę będącego osobą fizyczną obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, i 

uznania przez Oktawave, że Zleceniobiorcy mimo to należne jest Wynagrodzenie za wykonane 
czynności, wypłacane Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o należne kwoty podatków i innych 

danin publicznych. 

10.4. Faktura VAT albo rachunek zostanie wystawiona zgodnie z zapisami Umowy oraz przepisami 
obowiązującego prawa i doręczona w formie elektronicznej, na co Oktawave niniejszym wyraża 

zgodę. Zleceniobiorca zapewni integralność i autentyczność faktury VAT w szczególności poprzez 
przekazanie dokumentu w panelu klienta za pomocą odpowiedniego formularza.  

10.5. W terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT albo rachunku, 
Zleceniodawca przeleje kwotę należnego Zleceniobiorcy Wynagrodzenia na wskazany przez 

Zleceniobiorcę w Panelu Zleceniobiorcy rachunek bankowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.  
10.6. Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wszystkie świadczenia 

realizowane zgodnie z Umową. Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu jakichkolwiek 
wydatków. 

10.7. Jeżeli siedziba Zleceniobiorcy znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy zostanie obniżone o wysokość podatku u źródła, 
obliczonego i pobranego przez Zleceniodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z 

zastrzeżeniem pkt. 10.8. poniżej. 
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10.8. Jeżeli zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartą pomiędzy Rzeczpospolitą 

Polską i państwem siedziby Zleceniobiorcy, dopuszczalne jest niepobieranie lub pobieranie 

obniżonego podatku u źródła, według swojej decyzji, Zleceniodawca może nie pobierać, lub pobrać 
obniżony podatek u źródła (w zależności od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania) – pod warunkiem, że Zleceniobiorca, przed terminem płatności Wynagrodzenia, o 
którym mowa w pkt. 10.5. powyżej, przedstawi Zleceniodawcy certyfikat rezydencji wydany przez 

właściwy organ podatkowy w państwie siedziby Zleceniobiorcy, który Zleceniodawca zaakceptuje. 

10.9. Celem dochowania należytej staranności w podatku od towarów i usług i uniknięcia negatywnych 
skutków ewentualnych nadużyć podatkowych, Zleceniobiorca zobowiązuje się do posiadania 

rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. - Prawo bankowe otwartego w związku z prowadzoną przez Zleceniobiorcę działalnością 

gospodarczą, oraz rachunku VAT prowadzonego na zasadach określonych w rozdziale 3a ww. 

ustawy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania innych czynności niezbędnych do rozliczenia 
Wynagrodzenia w mechanizmie podzielonej płatności. Zleceniobiorca zobowiązuje się do 

wskazywania wyłącznie rachunku, który  znajduje się na upublicznionej przez administrację 
podatkową liście, i który jest  zgłoszony do Urzędu Skarbowego (tzw. „Biała Lista”). 

10.10. Jeżeli na dzień terminu płatności Wynagrodzenia nie będzie możliwe dokonanie płatności poprzez 
rachunek rozliczeniowy zgodnie z pkt. 10.9. powyżej, Zleceniodawca ma prawo wstrzymania 

wypłaty Wynagrodzenia do czasu umożliwienia płatności w mechanizmie podzielonej płatności i 

poinformowania Zleceniodawcy o tym przez Zleceniobiorcę.  
10.11. W przypadku niewypłacenia przez Zleceniodawcę Wynagrodzenia w sytuacji wskazanej w ustępie 

powyżej, Zleceniobiorcy nie przysługują odsetki za okres wstrzymania wypłaty Wynagrodzenia.  

 

11 .  POTRĄCENIE  
11.1. Niezależnie od realizacji Umowy, w przypadku gdy Zleceniobiorca jest jednocześnie klientem 

korzystającym z Usług Oktawave, Zleceniobiorca może wykorzystać kwotę Wynagrodzenia na 

nabycie usług Oktawave przez cały okres obowiązywania Umowy, z wykorzystaniem 

funkcjonalności Panelu Zleceniobiorcy. W tym celu, każdorazowo pod warunkiem osiągnięcia Kwoty 
Minimalnej, Zleceniobiorca wystawi odpowiednią fakturę VAT albo rachunek zgodnie z 

postanowieniami Umowy. Niezależnie Oktawave wystawi Zleceniobiorcy fakturę VAT opiewającą 
na wartość usług nabytych przez Zleceniobiorcę na podstawie odrębnej umowy. Strony dokonają 

wzajemnego potrącenia swoich wierzytelności, o których mowa w tym punkcie, do kwoty 
wierzytelności niższej, w dniu wskazanym w Panelu Zleceniobiorcy, przypadającym nie później niż 

w dniu, w którym wierzytelności te będą jednocześnie wymagalne, bez konieczności składania 

przez którąkolwiek ze Stron dodatkowych oświadczeń.  
11.2. Jeżeli kwota Wynagrodzenia jest niższa niż kwota należna z tytułu zapłaty za wybraną przez 

Zleceniobiorcę usługę Oktawave, Zleceniobiorca dopłaca brakującą kwotę, wybierając preferowany 
sposób płatności w Panelu Zleceniobiorcy.  

 

12 .  CZAS  TRWANIA  UMOWY I  JE J  ROZWIĄZAN IE  
12.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

12.2. Zleceniobiorca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy w każdym czasie z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.  

12.3. Zleceniodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu 

niewykonania istotnych obowiązków przez Zleceniobiorcę, w całości lub części, o ile Zleceniobiorca 
nie zaprzestanie takiego zachowania w terminie 7 dni od otrzymania od Zleceniodawcy wezwania 

do prawidłowego wykonywania Umowy. 
12.4. Zleceniodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku powzięcia decyzji o zakończeniu niniejszego 

programu partnerskiego. 
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12.5. Żadna ze Stron nie ponosi względem drugiej Strony odpowiedzialności za ewentualnie wynikłą z 

takiego wypowiedzenia Umowy szkodę.  

12.6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem 
nieważności. 

12.7. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do Wynagrodzenia w zakresie ustalonym zgodnie 
z Regulaminem, również po rozwiązaniu Umowy, z zastrzeżeniem wypadków wypowiedzenia 

Umowy przez Zleceniodawcę z powodów określonych w pkt. 4.3., 5.5., 12.3., 12.4. lub 16.7. – w 

takich przypadkach Zleceniobiorca traci prawo do Wynagrodzenia w chwili zakończenia 
obowiązywania Umowy.  

13 .  OBOWIĄZEK  LOJALNOŚCI  
13.1. Zleceniobiorca nie może pośrednio ani bezpośrednio prowadzić działalności konkurencyjnej wobec 

Oktawave zarówno w czasie trwania Umowy, jak i w okresie jednego roku od dnia zakończenia jej 

obowiązywania. Strony zgodnie oświadczają, że jest to zobowiązanie ekwiwalentne wobec 
zobowiązań i świadczeń jakie Oktawave zaoferował w ramach Umowy Zleceniobiorcy.  

13.2. Działalnością konkurencyjną wobec Oktawave jest działalność na własnych rachunek lub w imieniu 
lub na rzecz innego podmiotu, odpłatna lub nieodpłatna, pośrednia lub bezpośrednia, dotycząca 

oferowania, świadczenia, wspierania sprzedaży lub promowania produktów lub usług takich jak lub 

podobnych do produktów lub usług oferowanych przez Oktawave klientom. Zakaz dotyczy 
terytorium całego świata, w tym też działalności prowadzonej za pośrednictwem Internetu. 

13.3. Zleceniobiorca nie może wyrażać negatywnych ocen o przedsiębiorcach konkurencyjnych i ich 
produktach. Zleceniobiorca nie będzie formułował negatywnych ocen względem Oktawave ani 

usług Oktawave (dbałość o wizerunek). 

13.4. Działania i zaniechania Zleceniobiorcy, do których zobowiązuje się on w niniejszym punkcie 
dokonywane są w ramach wzajemnych świadczeń Stron opisanych niniejszą Umową, bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 
 

14 .  POUFNOŚĆ  INFORMACJ I  ORAZ  L ICENCJA  
14.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich informacji 

technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, handlowych (w tym dotyczących 

bazy klientów / kontrahentów) lub innych posiadających wartość gospodarczą, dotyczących 
Oktawave i jego usług, jak też podmiotów powiązanych z Oktawave, klientów Oktawave (również 

potencjalnych) oraz wszystkich innych spraw, zdarzeń i procesów dotyczących Oktawave, co do 
których Zleceniobiorca uzyska informacje w związku lub przy okazji wykonywania Umowy.  

14.2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zabezpieczyć wszelkie informacje określone w punkcie 14.1. przed 

ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym, a także zobowiązuje się do ich niewykorzystywania 
w jakimkolwiek celu niezwiązanym bezpośrednio z realizacją Umowy.  

14.3. Zleceniobiorca nie jest uprawniony do wykorzystywania informacji dotyczących klienta lub 
potencjalnego klienta, w celu działania względem lub na rzecz innego podmiotu niż Oktawave. 

14.4. W przypadku dostarczenia w ramach umowy przez Oktawave informacji, o którym mowa w ust 

14.1. wraz z umożliwieniem wykorzystania ich przez Zleceniobiorcę, następuje to na zasadzie 
licencji (licencja know-how) przyznanej wyłącznie na potrzeby wykonania Umowy i wyłącznie przy 

współpracy z Oktawave (i przez ten okres). Dotyczy to również informacji pozyskanych w trakcie 
obowiązywania Umowy przez Zleceniobiorcę podczas lub przy okazji wykonywania obowiązków 

umownych. 

14.5. Po zakończeniu obowiązywania Umowy, a także na żądanie Oktawave, Zleceniobiorca zobowiązany 
jest zwrócić Oktawave wszystkie niewykorzystane materiały w terminie 7 dni od daty zakończenia 

obowiązywania Umowy lub otrzymania odpowiedniego wezwania, a także zwrócić lub (wedle 
wyboru Oktawave) zniszczyć wszystkie kopie informacji poufnych, o których mowa w  punkcie 

14.1. 
14.6. Zobowiązania określone niniejszym punktem 14 obowiązują przez cały okres trwania Umowy oraz 

10 lat po jej rozwiązaniu, co nie wyłącza zobowiązania Zleceniobiorcy do zachowania w tajemnicy 
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danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania lub tajemnic przedsiębiorstwa Oktawave 

również po tym okresie (obowiązek zachowania poufności wyznacza stan poufności poszczególnych 

informacji). 
 

15 .  POWIERZENIE  DANYCH  OSOBOWYCH  
15.1. Oktawave oświadcza, że jest administratorem danych osobowych klientów (w tym potencjalnych) 

oraz partnerów biznesowych (w tym potencjalnych), ich pracowników i współpracowników, w tym 

pozyskanych przez Zleceniobiorcę ramach realizacji Umowy.   
15.2. Oktawave niniejszym powierza Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe powyższych 

kategorii podmiotów, w zakresie określonym poniżej i poleca Zleceniobiorcy ich przetwarzanie, a 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z aktualnie obowiązującymi, tj. na 

moment zawarcia umowy, a także przez cały okres jej obowiązywania, aktami prawnymi i 

Regulaminem.  
15.3. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w 

Regulaminie i niezbędnym dla jego wykonania, przez czas trwania Umowy. 
15.4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, tj. 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia przez siebie usług. 

15.5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania obejmuje: dane identyfikacyjne, dane 
teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych, dane dotyczące 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz inne dane osobowe przekazane w związku ze 
współpracą lub kontaktem. 

15.6. Zleceniobiorca obowiązany jest w szczególności: 

a) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Oktawave – co 
dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakładają na niego akty prawne, w takim 
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca informuje Oktawave o tym 

obowiązku prawnym, o ile akty prawne nie zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi 
na ważny interes publiczny;  

b) zapewnić by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 

zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 
zachowania tajemnicy; 

c) podejmować wszelkie środki wymagane na mocy aktów prawnych, w szczególności 
stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

aktów prawnych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 
d) przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 

mowa poniżej oraz w aktach prawnych; 
e) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Oktawave poprzez 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na 

żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych aktami 
prawnymi;  

f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Oktawave 
wywiązać się z obowiązków określonych aktami prawnymi, w zakresie w jakim jest to 

wymagane prawem; 

g) udostępniać Oktawave wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 
przez Zleceniobiorcę, jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe, wynikających z aktów 

prawnych oraz umożliwić Oktawave lub audytorowi upoważnionemu przez Oktawave 
przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji i przyczyniać się do nich. Zleceniobiorca 

niezwłocznie informuje Oktawave, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi 
naruszenie aktów prawnych. 
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15.7. Zleceniobiorca może powierzyć dane osobowe powierzone mu na mocy Regulaminu podmiotom 

trzecim wyłącznie w celu określonym w Regulaminie, zgodnie z Regulaminem i aktami prawnymi, 

po wcześniejszym uzyskaniu zgody Oktawave w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem 
nieważności. 

15.8. W razie powierzenia, o którym mowa powyżej, Zleceniobiorca zapewni by na podmiot trzeci 
nałożone zostały te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszym Regulaminie. W razie 

niewywiązywania się przez podmiot trzeci z obowiązków ochrony danych, o których mowa 

w niniejszym ustępie, Zleceniobiorca ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność wobec 
Oktawave. 

15.9. W przypadku przechowywania przez Zleceniobiorcę danych osobowych lub ich kopii w systemie 
informatycznym lub na innych nośnikach, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Zleceniobiorca 

zobowiązuje się w zależności od decyzji Oktawave: niezwłocznie zwrócić Oktawave lub trwale 

protokolarnie usunąć powierzone dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie, 
niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od wygaśnięcia lub rozwiązania 

Umowy, chyba że akty prawne nakazują przechowywanie tych danych. 
15.10. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić, że osoby, których dane osobowe zebrał w ramach 

wykonywania Umowy zapoznają się z treścią zasad przetwarzania przez Oktawave danych 
osobowych, dostępnych na Stronie Internetowej:  

https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/polityka-prywatnosci. 

Zleceniobiorca zapewni dowód wykonania powyższego obowiązku i udostępni go Zleceniodawcy 
na każde żądanie. 

15.11. W przypadku gdyby powierzenie Zleceniobiorcy danych osobowych wiązało się w jakimkolwiek 
zakresie z przekazaniem danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu art. 44 Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych (2016/679), Zleceniobiorca zobowiązuje się wdrożyć stosowne 

zabezpieczenia takiego transferu danych zgodnie z art. 46 ww. Rozporządzenia, w tym zawrzeć na 
żądanie Zleceniodawcy umowę w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez 

Komisję Europejską.  
 

16 .  POZOSTAŁE  POSTANOWIENI A  
16.1. Oktawave jest administratorem danych udostępnianych w związku z zawarciem i realizacją Umowy, 

np. osób kontaktowych lub pracowników / współpracowników Zleceniobiorcy. Szczegółowe 

informacje na temat zasad przetwarzania przez Oktawave danych osobowych dostępne są na 
Stronie Internetowej: https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/polityka-prywatnosci. 

16.2. Zleceniobiorca oświadcza, że on oraz osoby, których dane udostępnił zapoznały się z treścią zasad 

przetwarzania danych osobowych przez Oktawave, oraz zobowiązuje się zapewnić, że osoby, 
których dane będą udostępniane w trakcie realizacji Umowy, zapoznają się z treścią tych informacji 

we właściwym czasie. Zleceniobiorca zapewni dowód wykonania powyższego obowiązku i 
udostępni go Zleceniodawcy na każde żądanie. 

16.3. Zleceniobiorca nie może bez zgody Oktawave przenieść jakiejkolwiek wierzytelności związanej z 
Umową na osobę trzecią. Zgoda musi zostać wyrażona w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

16.4. Zleceniobiorca nie może potrącić jakiejkolwiek swojej wierzytelności z wierzytelnością Oktawave 
związaną z Umową, chyba że możliwość taką przewidziano wprost w Regulaminie. 

16.5. W każdym przypadku posługiwania się przez Zleceniobiorcę osobami trzecimi, zobowiązany jest on 
do nałożenia na te osoby analogicznych zobowiązań jakie wynikają dla niego z Umowy, w zakresie 

uzasadnionym zakresem powierzanych im czynności. Za wszelkie działania lub zaniechania tych 

osób (w tym ew. podwykonawców) w każdym wypadku odpowiada on jak za własne działania lub 
zaniechania.  

16.6. Regulamin, z zastrzeżeniem wyjątków w nim przewidzianych. reguluje całość stosunku pomiędzy 
Zleceniobiorcą a Oktawave, w zakresie świadczenia usług reklamowych przez Zleceniobiorcę na 

rzecz Oktawave. 

https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/polityka-prywatnosci
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16.7. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W zakresie w jakim jest to dozwolone, wprost 

wyłącza się stosowanie przepisów prawa międzynarodowego oraz przepisów prawa obcego, które 

zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru prawa. W 
przypadku, gdyby do Umowy w sposób bezwzględny miało mieć zastosowanie prawo 

międzynarodowe lub obce, Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Oktawave o tym fakcie 
przed zawarciem Umowy, a w przypadku wejścia w życie regulacji wymuszających stosowanie do 

Umowy prawa międzynarodowego lub obcego w trakcie obowiązywania Umowy, niezwłocznie po 

przyjęciu przez właściwy organ takich regulacji. W przypadku niepoinformowania Oktawave przed 
zawarciem Umowy o konieczności stosowania do Umowy prawa międzynarodowego lub obcego, a 

także w przypadku każdej zmiany regulacji w trakcie obowiązywania Umowy skutkującej 
koniecznością stosowania do Umowy prawa obcego lub międzynarodowego, Oktawave ma prawo 

rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

16.8. Wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Oktawave. Spory podlegają jurysdykcji sądów polskich. 

16.9. Regulamin stanowi wzorzec umowny Oktawave w rozumieniu art. 384 i nast. ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Oktawave zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 

w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane przez Oktawave za 
pośrednictwem Strony Internetowej i będą obowiązywać w terminie 7 dni od ogłoszenia tekstu 

jednolitego Regulaminu. 

16.10. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie 
wpływa to na ważność lub skuteczność jej pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia 

nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które najbardziej 
zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego przez Strony.  

16.11. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (w 

szczególności art. 734 - 751 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny).  
16.12.  Każda ze Stron może żądać niezwłocznego przesłania pisemnego potwierdzenia zawarcia Umowy.  

 


