UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W SERWISIE ACTISPRO
w ramach oferty specjalnej na czas epidemii COVID-19

dalej jako „Umowa”, zawarta w dniu _______2020 r. w Krakowie pomiędzy:
Actislink Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubostroń 1, 32-383 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000372814, NIP 9372638347, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł,
zwaną dalej „Actislink” lub „Usługodawcą”, którą reprezentują: Janusz Witkowski – Prezes Zarządu i Marek
Malczyk – Członek Zarządu,
oraz
_________________ z siedzibą w ____________, ul. _____________________, NIP _____________, REGON:
_____________, zwaną dalej: „Usługobiorcą”, reprezentowaną przez: _____________
zwane dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”.

W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 20 marca 2020 r. stanem
epidemii wywołanej wirusem COVID-19 (na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), strony w celu obniżenia ryzyka
zarażenia pracowników poprzez umożliwienie pracy zdalnej, zawarły następującą umowę:

§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługi drogą
elektroniczną (dalej jako „Usługa”), polegającej na udzieleniu dostępu do Serwisu „ActisPRO” („Serwis
ActisPRO”).
2. Usługa będzie świadczona zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu
ActisPRO, zamieszczonym na stronie www.actispro.pl, zwanym dalej „Regulaminem”.
§2. Abonament i opłaty
1. Od daty rozpoczęcia świadczenia Usług Usługobiorca będzie uiszczał na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie –
abonament miesięczny, w wysokości netto 1,00 złotych (słownie: jeden złoty).
2. Abonament miesięczny płatny jest w terminie do 14-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego na
podstawie faktury VAT wystawianej przez Usługodawcę w ostatnim dniu każdego miesiąca trwania Umowy.
§3. Obowiązki Stron
1. W ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy i Regulaminu, Usługodawca zobowiązuje się
do:
a) przekazania Usługobiorcy wszelkich koniecznych danych dostępowych do Serwisu ActisPRO;
b) szkolenia on-line personelu Usługobiorcy z zasad działania i dostępnych funkcjonalności Serwisu ActisPRO,
w terminach ustalonych wzajemnie przez Strony, w wymiarze do 2 godzin zegarowych, nie więcej niż dla
3 grup szkoleniowych;
2. Usługobiorca zobowiązuje się do
a) przestrzegania Regulaminu, w tym do zapewnienia warunków technicznych umożliwiających świadczenie
Usług;
b) udostępnienia zaplecza technicznego celem przeprowadzenia szkolenia;
c) terminowej zapłaty wynagrodzenia za świadczenie Usług.
3. Usługodawca dokona wdrożenia on-line Serwisu ActisPRO u Usługobiorcy w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania danych dostępowych, w zakresie i w formacie zgodnym z zaleceniami Actislink.
W przypadku braku lub niewłaściwego przekazania danych, mimo upływu dodatkowego 5-dniowego
terminu, Usługodawca zwolniony jest od obowiązku wdrożenia.
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§ 4. Czas trwania i rozwiązanie umowy
Umowa zawarta jest na okres do dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
Actislink ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (a) rażącego
naruszania postanowień Umowy lub Regulaminu przez Usługobiorcę; (b) rażącego naruszania zasad
przetwarzania danych osobowych określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych;
(c) odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków Actislink na podmiot trzeci lub braku
zawarcia porozumienia w sprawie cesji niniejszej Umowy na zasadach wskazanych w §5 ust. 4 Umowy.
Usługobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (a) rażącego
naruszania postanowień Umowy lub Regulaminu przez Usługodawcę; (b) braku udostępnienia przez
Usługodawcę danych dostępowych do Serwisu ActisPRO; (c) rażącego naruszania zasad przetwarzania
danych osobowych określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
W razie braku zgody na zmianę Regulaminu, Usługobiorca może rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień
wejścia w życie zmiany Regulaminu. W takim wypadku Usługobiorca ma obowiązek złożyć oświadczenie
o rozwiązaniu Umowy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o planowanej zmianie.
Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy dokumentowej wraz ze
wskazaniem podstawy jej rozwiązania.
W terminie 30 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Usługobiorca ma prawo żądania zwrotu
danych zgromadzonych na koncie Usługobiorcy w zakresie obejmującym:
a) dane odczytowe – w formacie Microsoft Excel, z możliwością edycji;
b) protokoły i zdjęcia – w formie PDF, bez możliwości edycji.
Żądanie powinno zostać zgłoszone w formie dokumentowej. Wydanie danych nastąpi na nośniku typu Pendrive lub płyta CD/DVD w siedzibie Actislink.
Po upływie okresu wskazanego w ust. 6 powyżej, wszelkie dane zgromadzone na koncie Usługobiorcy
ulegają usunięciu.
§ 5. Postanowienia końcowe

1.

Podpisując Umowę, osoby reprezentujące Usługobiorcę oświadczają, iż zapoznały się z informacjami
o przetwarzaniu danych osobowych przez Actislink, umieszczonymi na stronie www.actispro.pl.

2.

ActisLink przysługuje prawo do podawania nazwy, logo lub logotypu Usługobiorcy w materiałach
reklamowych, marketingowych, na stronie www oraz listach referencyjnych, bez dokonywania
jakichkolwiek zmian w takim logo lub logotypie lub nazwie. Powyższe nie oznacza przekazania
jakichkolwiek innych praw do używania nazwy czy innych materiałów, poza wyraźnie wskazanymi
w niniejszym ustępie.

3.

Właścicielem wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do Usługi i Serwisu ActisPRO jest Actislink.
Usługobiorca nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich do Serwisu ActisPRO, ani do jakichkolwiek
usprawnień lub modyfikacji Serwisu ActisPRO, jakie mogą zostać wprowadzone na wniosek lub przy udziale
Usługobiorcy.

4.

W przypadku, gdy Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy z uzasadnionym pisemnym wnioskiem
o dokonanie przeniesienia praw i obowiązków Actislink wynikających z Umowy na podmiot trzeci,
Usługobiorca zobowiązuje się do przystąpienia do trójstronnego porozumienia w sprawie cesji Umowy
w terminie wskazanym przez Usługodawcę, zapewniającym ciągłość świadczonej Usługi w zakresie
wynikającym z niniejszej Umowy.

5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.

W przypadku sprzeczności treści Umowy z Regulaminem, stosuje się Postanowienia Umowy.

7.

Wszelkie spory dotyczące zawarcia, realizacji, wykonania bądź niewykonania oraz rozwiązania Umowy
Strony oddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla aktualnej siedziby
Usługodawcy.

8.

Umowa obowiązuje od daty jej podpisania przez obie Strony, a jej zmiana wymaga zawarcia aneksu
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9.

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Actislink:

Usługobiorca:
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