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Regulamin usługi „Wizytówka www” 
 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi  „Wizytówka www” przez WeNet Group S.A. (zwaną dalej: „WeNet”) z 
siedzibą w Warszawie, spółkę prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000681163, o 
kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000 PLN, posługującą się numerami: NIP 7010046065 oraz REGON 140756502. 

2. W ramach usługi „Wizytówka www”, w zależności od specyfikacji wybranego pakietu, mogą być realizowane 
następujące usługi polegające na: 
a) przygotowaniu strony internetowej dla Klienta w oparciu o szablony dostępne w kreatorze stron internetowych 

WeNet, zgodnie ze specyfikacją pakietu będącą załącznikiem do niniejszego Regulaminu oraz Umowy (dalej 
„Wizytówka www”);   

b) zapewnieniu hostingu lub domeny dla Wizytówki www przez czas trwania Umowy; 
c) instalacji dodatkowych zabezpieczeń typu Firewall lub SSL; 
d) dostosowaniu treści Wizytówki www do wymogów RODO zgodnie z pakietem RODO Web; 
e) konfiguracji maksymalnie 5 kont pocztowych Klienta. 

3. W zakresie usługi, o której mowa w ust. 2 lit. b) powyżej WeNet zapewnia hosting, a także może zaproponować 
Klientowi domenę dla Wizytówki www. WeNet zobowiązuje się wówczas utrzymywać zakupioną dla Klienta domenę 
przez czas określony w Umowie, z wyłączeniem przypadku, kiedy Wizytówka została opublikowana w domenie 
należącej do Klienta. 

4. Przez rozpoczęcie realizacji Usługi rozumie się podjęcie przez WeNet działań mających na celu uzyskanie materiałów i 
informacji niezbędnych do rozpoczęcia produkcji Wizytówki www.  

5. W przypadku gdy Wizytówka www ma zostać umieszczona w domenie Klienta, Klient zobowiązuje się do dostarczenia 
WeNet niezbędnych danych dostępowych do publikacji Wizytówki pod wskazaną przez niego domeną. W razie 
niedostarczenia tych danych na wezwanie WeNet, WeNet ma prawo do publikacji Wizytówki w domenie będącej 
własnością WeNet lub przekazania plików Wizytówki z instrukcją do samodzielnego wdrożenia. 

6. Jeżeli wykonana w ramach Umowy Wizytówka www została opublikowana w domenie Klienta, Klient przez cały okres 
trwania Umowy zobowiązuje się utrzymywać domenę w aktywności. Wygaśnięcie praw do takiej domeny w okresie 
trwania Umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie. Klient oświadcza, iż 
przysługują mu wszelkie prawa do domeny, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług objętych 
niniejszą Umową i na żądanie WeNet przedstawi dokumenty świadczące o tych prawach. 

7. Okres produkcji Wizytówki www wynosi do 30 dni kalendarzowych, w zależności od terminowego dostarczenia przez 
Klienta materiałów niezbędnych do ukończenia Wizytówki. W przypadku niedostarczenia lub zaprzestania 
udostępniania przez Klienta materiałów, treści lub informacji niezbędnych do produkcji Wizytówki, uniemożliwiającego 
lub utrudniającego wykonanie Usługi, WeNet wykona Usługę w ograniczonym wymiarze, z zachowaniem prawa do 
pełnego wynagrodzenia. Określony w Umowie okres świadczenia Usługi nie ulega przedłużeniu w przypadku 
zaistniałych po stronie Klienta opóźnień w dostarczeniu materiałów lub informacji, powodujących wydłużenie okresu 
produkcji Wizytówki www. 

8. WeNet nie odpowiada za ewentualne roszczenia osób trzecich do materiałów użytych przy tworzeniu Wizytówki www, 
jeśli materiały te zostały dostarczone przez Klienta, lub pobrane ze wskazanej przez Klienta innej strony internetowej. 

9. Klient akceptuje fakt, że Wizytówka www wraz z wszystkimi jej funkcjonalnościami jest aktywna wyłącznie  
w okresie trwania Umowy, zgodnie ze specyfikacją wybranego przez Klienta Pakietu. Wraz z rozwiązaniem lub 
wygaśnięciem Umowy, Wizytówka www podlega dezaktywacji, chyba że Klient skorzysta z dostępnych w ofercie 
WeNet pakietów utrzymaniowych. 

10. WeNet w ramach Usługi udziela Klientowi wsparcia technicznego lub wprowadza na podstawie zgłoszeń Klienta zmiany 
w Wizytówce na zasadach szczegółowo określonych w specyfikacji wybranego pakietu, w terminie 7 dni roboczych od 
dnia otrzymania zgłoszenia Klienta. Jednocześnie WeNet  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wprowadzenia 
zmian w ramach wsparcia technicznego w następujących przypadkach: 

a) gdy koszt wprowadzenia zmian przewyższa dochodowość Usługi, w takim przypadku WeNet  przedstawi 
Klientowi do akceptacji propozycję wykonania zmian na koszt Klienta; 

b) stwierdzenia przez WeNet  braku możliwości technicznych do wykonania zmian w Wizytówce; 
c) zgłoszone zmiany wykraczają poza zakres pakietu wybranego przez Klienta. 

11. WeNet udziela Klientowi na okres trwania Umowy wyłącznej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie 
licencji na korzystanie z Wizytówki www oraz jej funkcjonalności, na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie każdą znaną w dacie zawarcia umowy techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt (b) - publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
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12. WeNet pozostaje właścicielem domeny wykorzystywanej do świadczenia Usługi, chyba, że domena jest 
własnością Klienta. W ramach Umowy WeNet udziela Klientowi wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na 
korzystanie z Domeny w celu połączenia jej z Wizytówką www przez okres obowiązywania Umowy. 

13. W przypadku, gdy do wykonania Wizytówki www zostały wykorzystane przez WeNet elementy udostępniane w 
ramach ogólnodostępnych licencji (np. zdjęcia stockowe), autorskie prawa majątkowe do tych elementów 
przysługują ich twórcom. Klient akceptuje fakt, że będzie uprawniony do korzystania z takich elementów 
wyłącznie w zakresie funkcjonalności Wizytówki www, na potrzeby której została nabyta licencja. 

14. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji wliczono w wartość łącznego wynagrodzenia z tytułu Umowy.  
15. W ramach usługi RODO Web, o której mowa w ust. 2 lit. d) powyżej, realizowane są następujące elementy: 

a) zredagowanie treści Polityki Prywatności oraz jej publikacja w Wizytówce www; 
b) zredagowanie oraz publikacja w Wizytówce klauzul pod istniejącymi formularzami (checkbox) 

przeznaczonymi do rejestracji zgód marketingowych lub oświadczeń woli dotyczących przetwarzania danych 
osobowych; 

c) zredagowanie komunikatu zawierającego Obowiązek informacyjny oraz jego publikacja w Wizytówce www; 
d) zredagowanie komunikatu dot. Plików Cookies oraz jego publikacja w Wizytówce www; 
e) zredagowanie treści klauzuli pod formularzem zapisu na „Newsletter” oraz jej publikacja. 

16. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi RODO Web Klient zobowiązany jest wypełnić ankietę przygotowaną przez 
WeNet dotyczącą funkcjonalności Wizytówki www Klienta, w tym zakresu zbieranych danych osobowych oraz 
innych informacji dot. użytkowników Wizytówki. Informacje przedstawione przez Klienta w ankiecie stanowią 
podstawę do zredagowania treści Polityki Prywatności, Obowiązku Informacyjnego oraz odpowiednich klauzul 
pod formularzami (checkbox), które będą dostępne w Wizytówce www Klienta.  

17. WeNet zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usługi RODO Web, poprzez złożenie Klientowi 
oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej, w terminie 30 dni roboczych od dnia dostarczenia przez 
Klienta wypełnionej ankiety w przypadku: 
a) podania w ankiecie nieprawdziwych, niepełnych lub wprowadzających w błąd informacji przez Klienta, 

uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe wykonanie usługi; lub 
b) gdy ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych wykonanie usługi jest niemożliwe lub 

nadmiernie utrudnione lub wymaga poniesienia przez WeNet nadmiernych nakładów, w szczególności 
przeprowadzenia całościowej oceny działalności Klienta ze względu na złożony zakres danych zbieranych za 
pośrednictwem strony internetowej Klienta lub charakter usług świadczonych przez Klienta. 

18. Usługa RODO Web zostanie wykonana przez WeNet nie później niż w momencie publikacji Wizytówki www w 
sieci internet. W każdym przypadku warunkiem przystąpienia przez WeNet do realizacji usługi RODO Web jest 
dostarczenie przez Klienta prawidłowo wypełnionej ankiety, o której mowa w ust. 15 powyżej. 

19. Klient przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że usługa RODO Web obejmuje wyłącznie dostosowanie 
informacji publikowanych w Wizytówce www Klienta do wymogów wynikających z RODO, z uwzględnieniem 
istniejących funkcjonalności Wizytówki oraz zakresu informacji zbieranych od jej użytkowników. Usługa nie 
obejmuje doradztwa prawnego w zakresie zgodności działalności Klienta z przepisami RODO. WeNet nie ponosi 
odpowiedzialności za sposób przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Klienta, ani za właściwe 
pozyskiwanie przez Klienta zgód marketingowych, pozwalających na przesyłanie przez Klienta informacji 
handlowych drogą elektroniczną lub wykonywanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego za pomocą 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących. WeNet nie ponosi 
odpowiedzialności za nienależyte wypełnienie ankiety przez Klienta i wynikające z tego tytułu wszelkie szkody lub 
roszczenia. Usługa RODO Web jest realizowana w oparciu o stan prawny oraz faktyczny obowiązujący w dacie 
zawarcia Umowy, w szczególności wynikający z informacji przekazanych przez Klienta w ankiecie, o której mowa w 
ust. 15 powyżej. W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych lub zmiany stanu 
faktycznego, w szczególności zmiany przez Klienta funkcjonalności Wizytówki wpływających na zakres zbieranych i 
przetwarzanych danych, Klient powinien podjąć działania zmierzające do dostosowania informacji 
opublikowanych w Wizytówce do aktualnego stanu faktycznego lub prawnego.  

20. Treść Polityki Prywatności oraz pozostałych materiałów publikacyjnych w ramach usługi RODO Web jest 
sporządzana w polskiej wersji językowej. Klient akceptuje fakt, że WeNet realizuje usługę również na rzecz innych 
podmiotów, wobec czego wykorzystuje ustandaryzowane fragmenty treści do publikacji w Wizytówce Klienta. 

21. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 
„Świadczenia Usług Reklamowych” - dostępnego pod adresem: http://www.wenet.pl/regulaminy/ 
 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2021 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Usługi „Wizytówka www” i akceptuję jego postanowienia. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(pieczęć Klienta oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta) 
 
 ................................................(data) 
 
…………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko Konsultanta, czytelny podpis 

http://www.wenet.pl/regulaminy/

