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UMOWA DZIERŻAWY SERWISU WWW WRAZ Z NAZWĄ DOMENY 

(zwana dalej „Umową”) 

 

zawarta dnia _________________ roku we Wrocławiu, pomiędzy: 

  

 

Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 

Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000130719, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy, 

posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), NIP: 

8942611446, REGON: 932182436 reprezentowaną przez: Jarosława Gąsiorka – Prezesa Zarządu, 

w którego imieniu działa __________________, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

 

(zwaną dalej „Headway”), 

 

a 

_____________________________, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 

________________________________________________, 

Adres: _____________________________________________________________, 

Adres do doręczeń: ___________________________________________________, 

NIP: ___________________, REGON: _________________, PESEL: ___________, 

Adres e-mail: ________________________________________________________, 

Numer telefonu komórkowego: ________________________, 

 

prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o 

Działalności Gospodarczej z dnia __________________, w którego imieniu działa __________________, na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, 

 

(zwaną/zwanym dalej „Kontrahentem”), 

zwanymi dalej także łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”, o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot Umowy  

1. Headway zobowiązuje się do wykonania pod adresem WWW: ____________________________, na 

rzecz i przy niezbędnym udziale Kontrahenta Serwisu WWW, i jego wydzierżawienia Kontrahentowi wraz z 

nazwą Domeny i miejscem na serwerze (Hostingiem). Headway zobowiązuje się ponadto do 

zamieszczenia w Serwisie WWW danych indywidualizujących Kontrahenta zgodnie z informacjami 

wskazanymi w Ankiecie, której wzór dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.headway.pl, 

przygotowania układu graficznego oraz jego elementów zgodnie z ustaleniami Stron, opracowania treści 

do Serwisu WWW oraz obsługi i utrzymywania Serwisu WWW na serwerze (Hosting) wraz z 1-3 

skrzynkami pocztowymi o pojemności do 500 MB każda, zakładanymi na życzenie Kontrahenta. 

http://www.headway.pl/
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2. Kontrahent zobowiązuje się płacić z tego tytułu na rzecz Headway umówione wynagrodzenie (czynsz), 

w wysokości i na zasadach określonych w Umowie. 

3. Podpisanie Umowy jest jednoznaczne z bezwarunkową akceptacją Regulaminu świadczenia usług 

dzierżawy Serwisu WWW (dalej: Regulamin), który znajduje się na stronie regulamin.headway.pl. 

Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy. 

4. Kontrahent oświadcza, że jest mu wiadome, iż niniejsza Umowa jest umową dzierżawy, a Headway 

pozostaje pełnoprawnym abonentem Domeny. 

5. Określeniom użytym w Umowie należy nadawać takie znaczenie, jakie zostało im przypisane w 

Regulaminie.  

 

§ 2. Prawa i obowiązki Stron 

1. Kontrahent wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Headway (zwaną dalej „Osobą kontaktową”). 

Osobą kontaktową może być zarówno osoba mogąca składać oświadczenia woli w imieniu Kontrahenta, 

jak i osoba uprawniona do działania w imieniu Kontrahenta na podstawie umocowania określonego 

w niniejszej Umowie. 

Osobą kontaktową Kontrahent ustanawia _______________, tel.: _____________, e-mail: 

__________________. 

2. Kontrahent osobiście lub za pośrednictwem Osoby kontaktowej zobowiązany jest współpracować 

z Headway przy wykonaniu Serwisu WWW oraz na dalszym etapie współpracy między Stronami w ramach 

Umowy. 

 

 

§ 3. Rozwiązanie Umowy 

 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta przed upływem 24 miesięcy od dnia jej zawarcia 

– niezależnie od obowiązku Kontrahenta do zapłaty na rzecz Headway wynagrodzenia na podstawie § 4 - 

Headway przysługiwać będzie dodatkowo prawo do obciążenia Kontrahenta kosztami związanymi z 

opracowaniem i uruchomieniem SERWISU WWW w zryczałtowanej kwocie 1500 (słownie: tysiąc pięćset) 

złotych netto. 

3. Headway może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Kontrahent: 

3.1 opóźnia się z zapłatą czynszu za dzierżawę Serwisu WWW za co najmniej trzy okresy płatności w 

przypadku czynszu opłacanego w trybie miesięcznym lub opóźnia się o trzy miesiące z zapłatą 

czynszu opłacanego za rok z góry, 

3.2 opóźnia się co najmniej trzy miesiące z roczną opłatą za Hosting, 

3.3 opóźnia się co najmniej trzy miesiące z roczną opłatą za korzystanie z Domeny,  

3.4 wykorzystuje Serwis WWW do celów sprzecznych z prawem, 

3.5 ingeruje w treść Serwisu WWW bez uzgodnienia z Headway w sytuacji, w której Kontrahent nie jest 

stroną Umowy dzierżawy Serwisu WWW z uprawnieniem do modyfikowania treści,  

3.6 narusza zapisy Regulaminu w zakresie publikacji materiałów w Serwisie, o których mowa w § 6 ust. 2, 

3, 4 Regulaminu. 

http://www.regulamin.headway.pl/
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4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Headway na podstawie ust. 3, przed upływem 24 miesięcy od jej 

podpisania, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Headway kwoty, o której mowa w ust. 2. 

 

 

§ 4. Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu świadczenia usług Kontrahent zobowiązuje się płacić Headway za: 

 

 

 RODZAJ USŁUGI CENA NETTO 

A Abonament miesięczny 60 zł 

B Hosting (miejsce na serwerze) 200 zł rocznie 

C Dzierżawa Domeny 100 zł rocznie 

D 
Przygotowanie treści do Serwisu WWW do 12 tys. 

znaków liczonych ze spacją 
0 zł (w ramach abonamentu) 

E Przygotowanie projektu graficznego Serwisu WWW 0 zł (w ramach abonamentu) 

F 
Przygotowanie materiałów graficznych i fotografii w 

ramach Serwisu WWW 
0 zł (w ramach abonamentu) 

G Analiza marketingowa 0 zł (w ramach abonamentu) 

H Osobisty Opiekun w całym okresie trwania umowy 0 zł (w ramach abonamentu) 

I Konsultacje telefoniczne 0 zł (w ramach abonamentu) 

J Dostęp do statystyk Serwisu WWW 0 zł (w ramach abonamentu) 

K Poczta elektroniczna – do 3 skrzynek, każda do 500 MB 0 zł (w ramach abonamentu) 

L 
Poprawki, zgłoszone w terminie 14 dni od przekazania 

przez Headway informacji o wykonaniu Serwisu WWW 
0 zł (w ramach abonamentu) 

M 
CMS (dostęp do systemu modyfikowania treści w 3 

zakładkach) 
0 zł miesięcznie 

N 
Proste poprawki edycyjne/ tekstowe/ graficzne w 

Serwisie WWW w trybie „Standard” (14 dni roboczych) 

20 zł (jednorazowe 

zgłoszenie) 

O 
Proste poprawki edycyjne/ tekstowe/ graficzne w 

Serwisie WWW w trybie „Ekspres” (2 dni robocze) 

60 zł (jednorazowe 

zgłoszenie) 

P Zaawansowane zmiany w Serwisie WWW Wycena indywidualna 

2. Szczegółowe zasady dotyczące wynagrodzenia za świadczenie przez Headway usług na rzecz 

Kontrahenta określa Regulamin 

§ 5 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta jest Headway Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy 

ul. Prostej 36, numer NIP 8942611446, KRS 13071, REGON 932182436. 

2. Dane osobowe Kontrahenta są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

3. Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest dobrowolne, a przy tym konieczne do zawarcia i 

wykonania Umowy, 

4. Kontrahent ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych.  
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5. Kontrahent wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w 

niniejszej Umowie, załącznikach oraz Regulaminie dla potrzeb wykonania Umowy i prowadzonych przez 

Headway działań marketingowych i promocyjnych. 

6. W związku z przetwarzaniem danych przez Headway Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych i polityki przetwarzania danych osobowych przez 

Headway znajdują się pod adresem regulamin.headway.pl. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Kontrahent wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Headway informacji handlowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). 

2. Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie od Headway wiadomości SMS na numer telefonu podany 

w części wstępnej Umowy, numer telefonu Osoby kontaktowej, bądź inny numer użytkowany przez 

Kontrahenta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przypominających o zbliżającym się 

terminie płatności którejkolwiek faktury VAT wystawionej przez Headway w związku z realizacją 

przedmiotowej Umowy lub też o jakichkolwiek zaległościach finansowych Kontrahenta związanych 

z niniejszą Umową. 

3. Kontrahent obowiązany jest powiadamiać Headway na piśmie o każdorazowej zmianie adresu, adresu E-

mail oraz nr telefonu podanych w części wstępnej Umowy oraz Osoby kontaktowej podanych w § 2 ust. 1, 

w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę danych. Zmiana danych, o których 

mowa wyżej, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. W przypadku braku powiadomienia o ww. zmianach, 

wszelka korespondencja kierowana z wykorzystaniem danych podanych w części wstępnej Umowy bądź 

w § 2 ust. 1 uważana będzie za skutecznie doręczoną.  

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian 

postanowień Regulaminu wprowadzanych w trybie i na zasadach w nim określonych. 

5. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Sądem właściwym do rozpoznania sporów dotyczących Umowy jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Headway. 

8. Kontrahent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu zamieszczonego pod adresem 

regulamin.headway.pl i akceptuje ją. 

 

 

 

Headway 

 

 

 

_____________________________ 

Kontrahent 

  

 

 

_____________________________ 

 


