
 

 
Dotcom River 
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.k. 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 
53-659 Wrocław 
 
Telefon:  +48 71 7889510 
Telefax:   +48 71 7889520 

 
Dane rejestrowe: 
KRS nr 0000313999 
Sąd Rejestrowy dla Wrocławia Fabrycznej 
VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu 
 
NIP: 8971746290 
REGON: 020834847 
 

Reprezentacja: 
Dotcom River Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością Sp.k. jest reprezentowana przez 
komplementariusza Dotcom River Sp. z o.o. 
 
Konto bankowe w ING Bank Śląski S.A. nr:  
80 1050 1575 1000 0090 3005 2576 

 

 
 

 
 
 
 

Zamówienie na raport e-Handel Polska 2009 

Zamawiający2): _____________________________________________________________________ 

siedziba: __________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

NIP: __________________________________ 

adres e-mail, na który ma być dostarczony raport: _________________________________________ 

oczekiwana data dostarczenia raportu3): __________________________________________________ 

cena brutto: 183,- PLN (słownie: sto osiemdziesiąt trzy zł 00/100) w tym 22% VAT 

płatna z góry na nasz rachunek prowadzony w ING Bank Śląski S.A. nr: 

14 1050 1575 1000 0090 3005 2600 
 
 
Oświadczenie Zamawiającego 
Oświadczam, zapoznałem się i akceptuję regulamin korzystania z raportu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) osoba, która posiada odpowiednie umocowanie do składania zamówień i podpisywania umów 
2) firma zamawiającego oraz imię i nazwisko jeżeli zamawiającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność 
3) należy uzupełnić, jeżeli dłuższa niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy 

_________________, _________________ 
(miejscowość, data) 

Imię i nazwisko osoby zamawiającej1): 

__________________________________ 
Nr telefonu osoby zamawiającej: 

__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis i pieczęć Zamawiającego 
 

Wypełniony i podpisany dokument zamówienia prosimy przesłać faksem 
na nr +48 71 788 95 20. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.
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Regulamin korzystania z raportu e-Handel Polska 2009 
 

Rozdział I (przedmiot świadczenia) 
1. Wydawca raportu Dotcom River Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością Sp. k. zwany dalej Dotcom River 
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu raport „e-Handel 
Polska 2009” w wersji elektronicznej w formacie PDF nazywany 
w dalszej części regulaminu Raportem. Zamawiający nabywa 
własność egzemplarza Raportu z chwilą otrzymania tego 
egzemplarza od Dotcom River. 

2. Umowa zostaje zawarta na odległość i za moment zawarcia 
umowy uznaje się moment równoczesnego zaistnienia zdarzeń 
polegających na otrzymaniu przez Dotcom River faksu z 
poprawnie i kompletnie uzupełnionym formularzem Zamówienia 
oraz wpłynięciu pełnej ceny brutto za Raport na konto Dotcom 
River 

3. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 3 dni roboczych 
licząc od dnia zawarcia umowy, chyba że Zamawiający wskaże 
późniejszą datę dostawy. Raport dostarczony będzie na 
wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej (e-
mail) w postaci linka do pobrania Raportu z sieci Internet. Za 
moment dostarczenia uważa się moment wysłania wiadomości 
e-mail zawierającej link do Raportu. 

 
Rozdział II (zawartość) 
1. Raport jest dwuczęściowym opracowaniem przedstawiającym 

postawy i motywacje internautów oraz sposoby działania 
sektora e-Handlu w Polsce. Raport zawiera dane pochodzące z 
badań ankietowych przeprowadzonych na polskich internautach 
i osobach związanych z firmami prowadzącymi sklepy 
internetowe oraz analizę tych danych w formie komentarzy. 

 
Rozdział III (własność danych) 
1. Dane zawarte w raporcie stanowią własność Dotcom River, 

zwanego dalej Właścicielem danych. 
2. Nabycie Raportu nie stanowi nabycia prawa własności kopii 

bazy danych w rozumieniu art. 9. Ustawy z 27 lipca 2001 r. o 
ochronie baz danych i nie uprawnia Zamawiającego do 
udostępniania odpłatnego lub darmowego danych 
wyodrębnionych z Raportu osobom trzecim.  

 
Rozdział IV (zakres korzystania z Raportu) 
1. Zamawiający ma prawo wykorzystywania informacji zawartych 

w raporcie w zależności od potrzeb, w tym ma prawo do 
wyodrębniania danych z Raportu, z uwzględnieniem ograniczeń 
oraz celów zawartych w tym regulaminie. 

2. W rozumieniu art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego  
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Właściciel 
danych nie udziela Zamawiającemu zgody na eksploatację 
Raportu na wszelkich polach wchodzących w skład 
następujących zakresów: w zakresie obrotu oryginałem lub 
egzemplarzami na których Raport utrwalono; w zakresie 
rozpowszechniania Raportu (w tym umieszczanie na 
komputerach i serwerach dostępnych publicznie); w zakresie 
utrwalania i zwielokrotniania utworu, z wyłączeniem zezwoleń z 
p.3 tego rozdziału. 

3. Właściciel danych udziela Zamawiającemu zgody na utrwalenie 
i zwielokrotnienie Raportu tylko w następujących przypadkach: 

a. nie więcej jak 2 (dwóch) kopii dowolną techniką 
elektroniczną, wyłącznie dla celów zabezpieczenia Raportu 
przed utratą, 

b. nie więcej jak 2 (dwóch) kopii dowolną techniką drukarską w 
celu zabezpieczenia Raportu przed utratą oraz umożliwienia 
korzystania z Raportu w wersji papierowej. 

4. W ramach wykonywania uprawnień z p.1. i p.3. Zamawiający 
zobowiązuje się udostępniać otrzymany lub zwielokrotniony 
egzemplarz wyłącznie osobom objętym obowiązkiem nie 
ujawniania informacji poufnych. 

5. Zamawiający nie ma prawa dalszej odsprzedaży raportu lub 
udzielania sublicencji w żadnym z powyższych zakresów, oraz w 
żadnym innym nie wymienionym tu z nazwy zakresie. 

6. Tworzenie opracowań lub streszczeń Raportu lub jego 
fragmentów jest zabronione, z wyjątkiem podejmowania działań 
dopuszczonych przez ten regulamin, przez osoby i dla osób 
opisanych w p.4. 

7. Zamawiający ma prawo do prezentacji i publikacji części 
Raportu z zachowaniem pierwotnej formy i treści, przy 
zachowaniu warunków: a) otrzymania pisemnej zgody 
Właściciela danych na upublicznienie wskazanych przez 
Zamawiającego danych oraz części Raportu zawierającej te 
dane, b) spełnienia obowiązku zamieszczenia informacji o ich 
źródle równocześnie z momentem publikacji. 

8. W sytuacji publikowania i rozpowszechniania przez 
Zamawiającego, w oparciu o p.7, nieprecyzyjnej lub niezgodnej 
z Raportem informacji Właściciel danych ma prawo wezwać 
Zamawiającego do sprostowania przedmiotowej informacji. 
Zamawiający ma w takim przypadku obowiązek 
natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania 
przedmiotowej informacji oraz umieszczenia sprostowania we 
wszystkich miejscach i mediach, w których przedmiotowa 
informacja została pierwotnie umieszczona. 

9. Wszelkie zgody na publikację, utrwalanie i zwielokrotnianie 
zostają cofnięte z chwilą stwierdzenia naruszenia postanowień 
Rozdziału IV, p. 2-8. 

10. Złamanie postanowień p.2 regulaminu uprawnia Dotcom River 
do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 100-krotności 
ceny Raportu. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
Rozdział V (postanowienia końcowe) 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej Umowy 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Dotcom River 

 
Wrocław, 15.12.2009 
 
 
 

 
 

 
podpis Zamawiającego jak na stronie zamówienia 


