Headway sp. z o. o.
ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław
www.headway.pl

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW
(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. Oświadczenia Stron
1. Strony niniejszej Umowy zgodnie oświadczają, że łączy je umowa dzierżawy Serwisu WWW
……………………. z dnia …………………….

§ 2. Przedmiot Umowy
1. W okresie obowiązywania Umowy Headway zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu
Pozycjonowanie Serwisu WWW znajdującego się pod adresem: ____________________________ w celu
osiągnięcia wysokiej pozycji w wyszukiwarce Google.pl według Fraz Wyszukiwania, w okresie
obowiązywania Umowy, a Kontrahent zobowiązuje się płacić z tego tytułu na rzecz Headway umówione
wynagrodzenie, w wysokości i na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.
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2. Podpisanie Umowy jest jednoznaczne z bezwarunkową akceptacją Regulaminu świadczenia usług
pozycjonowania (dalej: Regulamin), który znajduje się na stronie regulamin.headway.pl. Regulamin
stanowi integralną część niniejszej Umowy.
3. Określeniom użytym w Umowie należy nadawać takie znaczenie, jakie zostało im przypisane
w Regulaminie.

§ 3. Prawa i obowiązki Stron
1. Headway zobowiązuje się wykonywać zapisy Umowy i Regulaminu z należytą starannością.
2. Kontrahent wyznaczy Osobę kontaktową, którą 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 przedmiotowej Umowie.
Osobą kontaktową Kontrahent ustanawia _______________, tel. _____________, e-mail:
__________________.

§ 4. Okres obowiązywania Umowy
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony wynoszący 12 miesięcy. W przypadku wystawienia
w tym okresie pierwszej faktury za Pozycjonowanie, o której mowa w § 5, Umowa zostaje automatycznie
przedłużona o 12 miesięcy, liczone od ostatniego dnia miesiąca, za który została wystawiona pierwsza
faktura za Pozycjonowanie.
2. Po upływie terminu opisanego w ust. 1 niniejszą Umowę uważa się za przedłużoną na czas nieokreślony
z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem ważnym na koniec miesiąca
kalendarzowego.
§ 5. Wynagrodzenie
1. Headway przysługuje uzależnione od efektu wynagrodzenie miesięczne z tytułu Pozycjonowania
w wysokości zależnej od wybranych pakietów (należy zaznaczyć właściwe pakiety):
a / pakiet max 200 zł [

]:

Kwota do zapłaty netto

Liczba Fraz Wyszukiwania, wg których Serwis
WWW prezentowany jest na pierwszej stronie
Google.pl

50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
100 zł (słownie: sto złotych)
150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
200 zł (słownie: dwieście złotych)

1
2
3
4 i więcej
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b/ pakiet 80 zł/fraza [

]:

Kwota do zapłaty netto

Liczba Fraz Wyszukiwania, wg których Serwis
WWW prezentowany jest na pierwszej stronie
Google.pl

80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych)

Za każdą wybraną w tym pakiecie frazę

3. Zasady uzgadniania przez Strony Fraz Wyszukiwania, sprawdzania ich pozycji oraz sposób ustalania
Wynagrodzenia określa Regulamin.

§ 6. Rozwiązanie Umowy
1. Po upływie terminu opisanego w § 4 ust. 1 każda ze Stron Umowy może ją rozwiązać z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Headway może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Kontrahent:
a) opóźnia się z zapłatą czynszu za Pozycjonowanie za co najmniej trzy okresy płatności,
b) narusza postanowienia Regulaminu § 4 ust. 1 Umowy
c) Kontrahent opóźnia się z zapłatą czynszu z tytuły dzierżawy Pozycjonowanego Serwisu WWW
co najmniej za trzy okresy płatności,
d) Headway rozwiąże umowę dzierżawy Pozycjonowanego Serwisu WWW przed upływem 12
miesięcy od dnia podpisania Umowy,
e) Kontrahent uniemożliwia lub znacznie utrudnia Headway dostęp do treści Serwisu WWW,
naruszając w ten sposób postanowienia Regulaminu § 4 ust. 3.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Headway na podstawie ust. 2 przed upływem 12 miesięcy od dnia
podpisania Umowy, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Headway zryczałtowanego
wynagrodzenia w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych) netto za czynności związane z
Pozycjonowaniem Serwisu WWW. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym Kontrahent
zobowiązuje się zapłacić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Headway faktury VAT, przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Należności uiszczone przez Kontrahenta do czasu rozwiązania
Umowy nie podlegają zwrotowi.

§ 7. 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.
strona 3 / 4

Headway sp. z o. o.
ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław
www.headway.pl

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.

§ 8. 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 przedmiotową Umową.
3. Kontrahent obowiązany jest powiadamiać Headway na piśmie o każdorazowej zmianie adresu, adresu email oraz nr telefonu podanych w części wstępnej Umowy oraz Osoby kontaktowej podanych w § 3 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 § 3 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 go.
Headway

Kontrahent

_____________________________

_____________________________
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