Regulamin udostępnienia Bazy Adresowej Nowych Firm w ramach oferty Ranking
Biur Rachunkowych
§ 1. DEFINICJE UŻYTE W UMOWIE

1. CS

Group - CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 69,
spółka prawa handlowego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000681163, czynny płatnik podatku od towarów i usług
posiadający NIP 7010046065, właściciel Bazy Danych Podmiotów Gospodarczych i
Organizacji, korzystający z ochrony prawnej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz administrator danych osobowych w rozumieniu
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 02
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, które znajdują się w Bazie Danych
Podmiotów Gospodarczych i Organizacji, będący stroną niniejszej Umowy.

2. Zamawiający

– podmiot nie będący konsumentem, w tym w szczególności prowadzący
działalność gospodarczą w rozumieniu odrębnych przepisów, będący Stroną niniejszej
Umowy.

3. Umowa - niniejsze postanowienia wraz z drugostronną treścią Umowy (awersem zwanym

także Zamówieniem) i ewentualnymi Załącznikami podpisane przez Strony. Celem
uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że wiążącą Umowę stanowią także podpisane
przez Strony egzemplarze niniejszego dokumentu i Załączników, które Strony przekazały
sobie wzajemnie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

4. Baza Danych Podmiotów Gospodarczych i Organizacji – baza danych będąca własnością

CS Group, zawierająca informacje dotyczące Podmiotów Gospodarczych i Organizacji
(zwanych dalej „Podmiotami”) zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju lub w Krajowym
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Baza Danych
Podmiotów i Organizacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa CS Group w rozumieniu art.
11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Baza

Adresowa Nowych Firm - fragment Bazy Danych nowopowstałych Podmiotów
Gospodarczych i Organizacji wygenerowany przez CS Group w postaci pliku
elektronicznego, zawierający dane adresowe podmiotów dobranych na podstawie
kryterium geograficznego, gdzie lokalizacja siedziby Zamawiającego stanowi podstawę
doboru rekordów.

6. Rekord

– jednostka podziału Bazy Danych, zawierająca informacje dotyczące jednego
Podmiotu, adekwatne do dopuszczalnego prawnie sposobu komunikacji z Podmiotem.

7. Dane

Osobowe - zawarte w Rekordzie informacje określone w Ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczące Podmiotu będącego osobą
fizyczną, wykraczające poza zakres ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

8. Pakiet „Brązowy” –

realizowany jest poprzez jednokrotne udostępnienie zamawiającemu
maksymalnie do 100 rekordów z Bazy Adresowej Nowych Firm, z wykluczeniem
podmiotów z branży zamawiającego.

9. Pakiet

„Srebrny” –
realizowany jest poprzez szczeciokrotne udostępnienie
zamawiającemu, każdorazowo maksymalnie do 100 rekordów z Bazy Adresowej Nowych
Firm, z wykluczeniem podmiotów z branży zamawiającego, w odstępach miesięcznych.

10.

Pakiet „Złoty” –
realizowany jest poprzez dwunastokrotne udostępnienie
zamawiającemu, każdorazowo maksymalnie do 100 rekordów z Bazy Adresowej Nowych
Firm, z wykluczeniem podmiotów z branży zamawiającego, w odstępach miesięcznych.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

6. Zamawiający

zobowiązuje się przekazywać CS Group wszelkie oświadczenia woli
Podmiotów dotyczące przetwarzania ich Danych Osobowych oraz prawnie dozwolonego
sposobu komunikacji z Podmiotem, niezwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia
woli od Podmiotu.

7. Jakiekolwiek

naruszenie przez Zamawiającego zobowiązania do nieudostępniania
danych osobom trzecim uprawniać będzie CS Group do żądania od Zamawiającego
zapłaty kary umownej w wysokości dziesięciokrotnej wartości wynagrodzenia
określonego w Zamówieniu.

8. Kara

umowna nie wyklucza prawa dochodzenia przez CS Group odszkodowania na
zasadach ogólnych przewyższającego karę umowną do wysokości wyrządzonej szkody.

9. Ponadto

Zamawiający jest zobowiązany wobec CS Group do naprawienia wszelkich
szkód poniesionych przez CS Group oraz do zwrotu jakichkolwiek kwot dochodzonych
przez Podmiot od CS Group z tytułu naruszenia jakichkolwiek dóbr Podmiotu przez
Zamawiającego lub osobę trzecią działającą na zlecenie Zamawiającego, a w
szczególności prawa do firmy, nazwy lub znaku towarowego oraz z tytułu innych zdarzeń
zawinionych przez Zamawiającego w związku lub w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonywania Umowy przez Zamawiającego.

10.

CS Group udziela Zamawiającemu w razie potrzeby niezbędnych informacji oraz
pomocy w celu prawidłowego korzystania z Bazy Danych.

11.

CS Group ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy do wysokości otrzymanego od Zamawiającego wynagrodzenia z
tytułu realizacji Umowy oraz wyłącznie do wysokości szkody rzeczywistej.

12.

Osoby kontaktowe w zakresie realizacji niniejszej Umowy wskazane są przez Strony w
Zamówieniu.

§ 5. WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu dostarczenia Bazy Danych oraz udzielenia licencji na jego wykorzystanie w celu i

zakresie określonym Umową, Zamawiający zapłaci CS Group wynagrodzenie określone
na awersie Umowy.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez
CS Group, w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez CS Group faktury VAT zgodnie
z harmonogramem płatności określonym na awersie Umowy, przelewem bankowym na
rachunek bankowy wskazany na fakturze.

3. Strony

uzgadniają, że w razie niezapłacenia wynagrodzenia w terminie płatności
określonym na awersie Umowy, CS Group uprawniona będzie do obciążenia
Zamawiającego zarówno kwotą stanowiącą wartość Umowy, jak i należnymi odsetkami
ustawowymi za opóźnienie wraz z kosztami działań windykacyjnych.

§ 6. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa obowiązuje przez czas określony drugostronnie na Zamówieniu.
2. Żadna ze Stron nie może rozwiązać Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania,

za wyjątkiem następujących przypadków, w których Umowa może ulec rozwiązaniu w
trybie natychmiastowym:

a. naruszenia przez Stronę postanowień Umowy i nieusunięcia skutków naruszenia w
terminie 7 od dnia otrzymania wezwania od drugiej Strony do usunięcia naruszeń i
przywrócenia stanu poprzedniego,

b. w przypadkach określonych w § 3 ust. 7 oraz § 5 ust. 3 Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym określonym powyżej w ust.

2, Zamawiający dokona natychmiast
nieodwracalnego usunięcia wszystkich
elektronicznych zapisów udostępnionej Bazy Danych, a także dokona trwałego
zniszczenia wszystkich wydruków zawierających informacje zawarte w Bazie Danych.

1. Na

4. Każda ze Stron może bez podania powodu odstąpić od Umowy w terminie 5 (pięciu) dni

2. W

okresie obowiązywania Umowy CS Group udziela Zamawiającemu niewyłącznej,
licencji na korzystanie z Bazy Adresowej Nowych Firm w celu komunikacji z Podmiotami
figurującymi w tej bazie, na zasadach określonych w Umowie.

5. Oświadczenie

3. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić, aby treść i sposób komunikacji Zamawiającego

1. Zamawiający

podstawie niniejszej Umowy CS Group zobowiązuje się zrealizować usługę
Zamawiającemu zgodnie z określonym w Zamówieniu Pakietem. W przypadku Rekordów
zawierających Dane Osobowe, udostępnienie następuje w trybie art. 31 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (powierzenie przetwarzania danych
osobowych).

z Podmiotami były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność z
tytułu sposobu wykorzystania przekazanej mu w ramach Umowy Bazy Danych.

4. CS Group zastrzega sobie prawo zawarcia Rekordów Kontrolnych w przekazanej Bazie
Danych, w celu sprawdzenia poprawności wykorzystania Rekordów przez
Zamawiającego. W takim przypadku ilość Rekordów dostarczonych Zamawiającemu
będzie powiększona o ilość Rekordów Kontrolnych w ilości nie przekraczającej 2%
ogólnej ilości Rekordów wskazanych w Zamówieniu.

§ 3. REALIZACJA UMOWY

1. CS Group przygotuje Bazę Adresów Nowych Firm zamówionych przez Zamawiającego i

dostarczy go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty dokonania pełnej wpłaty
wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w harmonogramie płatności, o którym
mowa drugostronnie na Zamówieniu. Baza Danych zostanie dostarczona przez CS
Group w postaci zabezpieczonego hasłem pliku w formacie xlsx, xls lub csv na adres email wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu. Następnie, w tym samym dniu CS
Group prześle Zamawiającemu SMS na wskazany przez niego w Zamówieniu numer
telefonu, zawierający hasło do wyżej wymienionego pliku.

2. Zamawiający

jest uprawniony do skopiowania udostępnionej Bazy Danych na dysk
twardy komputera lub innego urządzenia pełniącego taką samą funkcję. Zamawiający jest
uprawniony do czasowego (poprzez wczytanie do pamięci komputera) zwielokrotnienia
Bazy Danych dowolną techniką cyfrową i/lub informatyczną, ale bez prawa sporządzenia
jakichkolwiek kopii zapasowych.

3. Powyższe,

wskazane w ust. 2, uprawnienia w stosunku do określonego drugostronnie
Bazy Danych przysługują Zamawiającemu przez czas trwania umowy.

4. Po

upływie okresu wskazanego powyżej w ust. 3 lub w terminie 7 dni od dnia
wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Zamawiający dokona nieodwracalnego usunięcia
wszystkich elektronicznych zapisów udostępnionej Bazy Danych, a także dokona
trwałego zniszczenia wszystkich wydruków zawierających informacje zawarte w Bazie
Danych. Na żądanie CS Group, Zamawiający złoży pisemne oświadczenie co do
wykonania zobowiązania, o którym mowa w niniejszym punkcie.

5. Zamawiający

nie ma prawa udostępnić Bazy Danych żadnej osobie trzeciej w
jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody CS Group. Niniejsze postanowienie
nie dotyczy osób trzecich działających na pisemne zlecenie Zamawiającego w zakresie
komunikacji z Podmiotami figurującymi w Bazie Danych. Zamawiający ponosi
odpowiedzialność za działania lub zaniechania wymienionych wyżej osób trzecich jak za
własne.

kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, bez obowiązku zapłaty odszkodowania ani
odstępnego. Oświadczenie złożone po tym terminie jest bezskuteczne (Umowa pozostaje
w mocy), a Zamawiający zobowiązany jest do spełnienia wszystkich zobowiązań
wynikających z Umowy, w tym zapłaty całości wynagrodzenia.
o wypowiedzeniu Umowy, jak również oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
jako adres do doręczeń wskazuje adres e-mail oraz adres pocztowy
wskazany w Umowie. Wszelka korespondencja kierowana pod ostatni wskazany adres
pocztowy lub elektroniczny uznana będzie za skutecznie doręczoną.

2. CS Group

zastrzega sobie prawo do przeniesienia bez zgody Zamawiającego na inny
podmiot, w szczególności powiązany z CS Group, w części lub w całości wszelkich
swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Zamawiającym.

3. Umowa

zawarta między CS Group a Zamawiającym podlega prawu polskiemu, a
wszelkie spory wynikłe na tle jej realizacji Zamawiający i CS Group poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby CS Group.

