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Definicje
Niniejszy Regulamin Marketplace dla Dostawców określa warunki zawierania Umowy Współpracy
oraz zasady dostarczania Aplikacji. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Marketplace dla
Dostawców użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w
podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

API

interfejs

programowania

aplikacji

umożliwiający

Dostawcy

zarządzanie Aplikacją w dopuszczonym przez Oktawave zakresie, za
pomocą zewnętrznych narzędzi, w tym wykonywanie operacji, które
można zrealizować w obrębie Konta Dostawcy;
API Użytkownika

interfejs programowania aplikacji umożliwiający Użytkownikowi
zarządzanie

Usługami

w

dopuszczonym

przez

Usługodawcę

zakresie, za pomocą zewnętrznych narzędzi, w tym wykonywanie
operacji, które można zrealizować w obrębie Konta Użytkownika;
Aplikacja

oprogramowanie o określonych funkcjonalnościach, dostarczane
przez Dostawcę Użytkownikowi na jego żądanie zgłoszone za
pośrednictwem Konta Użytkownika i instalowane w Chmurze;

Cennik

informacja o wysokości opłat za korzystanie przez Użytkownika z
Usług. Cennik w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronie
www.oktawave.com/pl/cennik.html;

Chmura

zorganizowany

system

teleinformatyczny

składający

się

w

szczególności ze sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz
łączy telekomunikacyjnych, umożliwiający świadczenie usług w
postaci w szczególności wirtualnych aplikacji, udostępniania mocy
obliczeniowych,
wirtualnych

usług

dysków

przechowywania,

bazodanowych,
i

sieci

wirtualnych

prywatnych,

współdzielenia

i

serwerów,

służących

przetwarzania

do

Danych

Użytkownika, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez
Oktawave;
Dane Osobowe

dane, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 2002 r. o
Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

Dane Użytkownika

wszelkie dane, w tym obrazy, dźwięki, tekst, oprogramowanie, które
Użytkownik przekazuje lub przetwarza za pośrednictwem Usług, a w
szczególności przechowuje korzystając z Usług;

Dostawca

podmiot posiadający odpowiednie prawa do Aplikacji, posiadający
pełną

zdolność

do

czynności

prawnych,

z

wyłączeniem

konsumentów, który jest stroną Umowy Współpracy na podstawie
której udostępnia Aplikację Użytkownikom na zasadach określonych
w

szczególności

niniejszym

Regulaminem

Marketplace

dla

Dostawców;
Informacje Poufne

szczegóły ustaleń Stron, dotyczące zawarcia i wykonania Umowy
Współpracy, a także wszelkie materiały, dokumenty i informacje, do
których Strony będą miały dostęp, chociażby pośrednio, w związku z
zawarciem lub wykonywaniem Umowy Współpracy;

Jednostki Taryfowe

usługa

Oktawave

polegająca

na

gotowości

Oktawave

do

świadczenia odpowiednich Usług, umożliwiająca Użytkownikowi Pre
– Paid korzystanie z odpowiednich Usług;
KC

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r.
poz. 121 ze zm.);

Konto Dostawcy

usługa świadczona drogą elektroniczną, platforma umożliwiająca w
szczególności

umieszczenie

Aplikacji

w

Marketplace

oraz

zarządzanie nią;
Konto Użytkownika

Usługa, platforma umożliwiająca zarządzanie dostępem do Chmury
i korzystaniem z pozostałych Usług;

Marketplace

Usługa, platforma dystrybucyjna prezentująca zbiór dostarczanych
przez Dostawców na rzecz Użytkowników Aplikacji, dostępna za
pośrednictwem Konta Użytkownika po zaakceptowaniu Regulaminu
Marketplace. W ramach Marketplace mogą być prezentowane
Aplikacje konkurencyjnych Dostawców lub o konkurencyjnych
właściwościach,
pogrupowane

zbliżonych
według

lub

tożsamych.

określonych

kategorii

Aplikacje

są

zgodnie

ze

specyfikacjami dostarczanymi przez Dostawców, a lista Aplikacji
umieszczonych

w

tym

zbiorze

i dostarczanych Użytkownikom może z przyczyn o charakterze

biznesowym, technicznym (przerwa/zakłócenia w świadczeniu Usług
z przyczyn niezależnych od Oktawave) lub prawnym (utrata przez
Oktawave lub Dostawcę licencji) ulegać modyfikacjom przez
Oktawave, w tym także rozszerzeniu;
Oktawave

spółka Oktawave Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Domaniewskiej 44a; 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426334, NIP
5213633306;

REGON

146197794;

o

kapitale

zakładowym

w

wysokości 1.000.000,00 złotych;
Regulamin

niniejszy dokument wraz z załącznikami, stanowiącymi jego

Marketplace dla

integralną część, określający zasady współpracy Oktawave i

Dostawców

Dostawcy,
w szczególności w zakresie dostarczania Aplikacji na rzecz
Użytkowników

i

umożliwienia

przez

Oktawave

korzystania

Użytkownikom z Aplikacji, stanowiący integralną część Umowy
Współpracy. Regulamin Marketplace dla Dostawców wraz z jego
załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem
https://www.oktawave.com/pl/regulamin.html w tym również w
formacie *.pdf.
Regulamin

dokument wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną część,

Marketplace

określający zasady współpracy Użytkownika, Oktawave i Dostawcy,
w szczególności w zakresie dostarczania Aplikacji na rzecz
Użytkowników

i

Użytkownikom

z

umożliwienia
Aplikacji

w

przez

Oktawave

ramach

Chmury.

korzystania
Regulamin

Marketplace wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej
wersji pod adresem https://www.oktawave.com/pl/regulamin.html,
w tym również w formacie *.pdf. Regulamin oraz załączniki do
Regulaminu stanowią wzorzec umowny Oktawave w rozumieniu art.
384 § 1 KC.
Regulamin

regulaminy wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną część,

świadczenia usług

określające zasady świadczenia Usług przez Oktawave na rzecz

Oktawave

Użytkowników, stanowiące integralną część Umów; wyróżnia się
Regulamin świadczenia usług Oktawave dla przedsiębiorców oraz
Regulamin świadczenia usług dla konsumentów; Regulaminy
świadczenia usług Oktawave wraz z załącznikami dostępne są w
aktualnej

wersji

pod

https://www.oktawave.com/pl/regulamin.html;

adresem
Dostawca

oświadcza, że zapoznał się z ich treścią.
Strona Internetowa

treści zawarte na stronie www.oktawave.com i jej podstronach
udostępnianych przez Oktawave użytkownikom Internetu bez
ograniczeń dostępu; informacje podane przez Oktawave w ramach
Strony Internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy

Współpracy w rozumieniu art. 71 KC; Strony wyraźnie wyłączają
1

zastosowanie art. 66 § 1-3 KC.
Strony

łącznie Oktawave oraz Dostawca;

Umowa

umowa zawarta pomiędzy Oktawave a Użytkownikiem określająca
prawa i obowiązki Użytkownika i Oktawave w związku ze
świadczeniem Usług na zasadach określonych w Regulaminach
świadczenia usług Oktawave;

Umowa Współpracy

umowa zawarta pomiędzy Oktawave a Dostawcą określająca prawa
i obowiązki Oktawave i Dostawcy związane z Aplikacją, w
szczególności

w

Użytkowników

i

zakresie

dostarczania

umożliwienia

przez

Aplikacji

Oktawave

na

rzecz

korzystania

Użytkownikom z Aplikacji;
Usługa

usługi świadczone drogą elektroniczną na zasadach określonych w
Regulaminie

świadczenia

usług

Oktawave

polegające

na

udostępnieniu Użytkownikowi przez Oktawave funkcjonalności w
postaci zasobów Chmury, a także Pomoc Techniczna, Konto
Użytkownika

oraz

inne

funkcjonalności

wprowadzane

przez

Oktawave;
Użytkownik

Użytkownik Post-Paid albo Użytkownik Pre-Paid

Użytkownik Post - Paid

Użytkownik będący stroną Umowy zawartej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, do której nie stosuje się postanowień
Rozdziału

I

Regulaminu

świadczenia

usług

Oktawave

dla

przedsiębiorców;
Użytkownik Pre - Paid

Użytkownik będący stroną Umowy zawieranej w trybie określonym
w Rozdziale I Regulaminu świadczenia usług Oktawave dla
przedsiębiorców

lub

w

trybie

określonym

w

Regulaminie

świadczenia usług Oktawave dla konsumentów
Zawieszenie Dostępu

sytuacja, w której Usługodawca na podstawie Umowy Współpracy
lub przepisów prawa ogranicza dostęp Dostawcy do Aplikacji,
chociaż Aplikacja jest nadal przechowywana przez Oktawave.
Rozdział I Istotne warunki
§ 1 Oświadczenia Stron

1.

Oktawave oświadcza, że:
a.

prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi polegające w
szczególności na udostępnianiu Użytkownikom zasobów Chmury (w tym wirtualne
aplikacje, moce obliczeniowe, usługi bazodanowe, wirtualne serwery), służących do
przechowywania, współdzielenia i przetwarzania danych;

b.

stale poszerza swoją ofertę m.in. poprzez udostępnianie Użytkownikom nowych
funkcjonalności, w tym zapewnienie infrastruktury umożliwiającej korzystanie
z Aplikacji w Chmurze;

c.

stworzyła i zarządza platformą (Usługą) Marketplace, umożliwiającą Użytkownikom,
za wynagrodzeniem należnym Oktawave, dostęp do wybranych przez nich Aplikacji.

2.

Dostawca oświadcza, że
a.

prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której dostarcza Aplikacje;

b.

posiada umiejętności, wiedzę, środki, doświadczenie, potencjał techniczny oraz
kadrowy niezbędne do dostarczenia Aplikacji, na zasadach określonych Umową
Współpracy;

c.

jest zainteresowany dystrybucją Aplikacji z wykorzystaniem Marketplace.
§ 2 Przedmiot

1.

Regulamin Marketplace dla Dostawców określa zasady, na jakich Oktawave zamawia
a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikom (klientom Oktawave) i na ich żądanie
Aplikacje.

2.

Współpraca Stron będzie realizowana poprzez:
a.

dostarczenie przez Dostawcę do Marketplace Aplikacji, za pośrednictwem Konta
Dostawcy;

b.

umożliwienie zawierania pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem odpowiedniej umowy
licencji na korzystanie z Aplikacji (w tym udzielenie przez Dostawcę Oktawave
i Użytkownikom licencji na korzystanie z Aplikacji);

c.

umożliwienie Użytkownikom przez Oktawave instalacji i uruchomienia Aplikacji
w Chmurze;

d.

bieżącą opiekę technologiczną Dostawcy nad funkcjonowaniem Aplikacji, o ile co
innego nie wynika z Umowy Współpracy.

3.

Aplikacja jest dostarczana na rzecz Użytkownika przez Dostawcę. Oktawave nie dostarcza
Aplikacji. Oktawave zapewnia wyłącznie zasoby techniczne/technologiczne umożliwiające
z jednej strony dystrybucję Aplikacji przez Dostawcę poprzez Marketplace, a z drugiej
korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w Chmurze. O wykorzystaniu Aplikacji decyduje
Użytkownik. Oktawave nie monitoruje zawartości Aplikacji ani sposobu korzystania z
Aplikacji przez Użytkownika w zakresie innym niż konieczny do prawidłowej realizacji
świadczonych Usług oraz ich rozliczenia (ustalenia należnego wynagrodzenia).

4.

Umieszczenie Aplikacji na serwerach Oktawave wiąże się z typowymi zagrożeniami
dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie
Aplikacji, uzyskiwanie do niej dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata/usunięcie
Aplikacji z serwera Oktawave.
Rozdział II Zasady współpracy
§ 3 Zobowiązania Dewelopera

1.

Dostawca zobowiązuje się do:
a.

dostarczenia Aplikacji bez wad;

b.

lokalizacji Aplikacji na rynku polskim, tj. w szczególności przetłumaczenia Aplikacji na
język polski oraz jej dostosowania do wymagań i potrzeb szeroko pojętego polskiego
rynku, a w przypadku Użytkowników, którzy są konsumentami – także do spełnienia
wobec nich wszelkich obowiązków informacyjnych wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, chyba że Oktawave i Dostawca w formie
wiadomości e-mail pod rygorem nieważności ustalą inaczej;

c.

integracji, we współpracy i zgodnie z wytycznymi Oktawave, Aplikacji z Chmurą;

d.

współpracy z Oktawave w przypadkach określonych w Umowie Współpracy, tj.
w szczególności gdy taka współpraca jest konieczna w celu ustalenia, czy doszło do
dostępu lub wykorzystania Konta Dostawcy lub Aplikacji w sposób niezgodny z
Umową lub przepisami prawa;

e.

udostępnienia

Oktawave

materiałów

promocyjno-redakcyjnych

związanych

z

Aplikacją oraz stworzenie rzetelnego opisu Aplikacji w ramach Marketplace w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa, w języku polskim i angielskim, chyba, że
Oktawave i Dostawca w formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności ustalą
inaczej;
f.

zapewnienia wysokiego komfortu użytkowania Aplikacji, tj. zapewnienia czasu
ładowania i uruchamiania się Aplikacji nieodbiegającego od przyjętych standardów
branżowych oraz świadczenia Usług przez Oktawave;

g.

bieżącego aktualizowania Aplikacji, tj. dokonywania bez akceptacji Oktawave tylko
takich modyfikacji w Aplikacji, które są naturalnym rozwojem Aplikacji. W
szczególności Dostawca ma prawo poprawiać błędy w swoim oprogramowaniu lub
też wprowadzać zmiany mające na celu zmniejszenie obciążenia serwerów Oktawave
lub Dostawcy. Dostawca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Oktawave wyrażonej
za pośrednictwem wiadomości mailowej pod rygorem nieważności, wprowadzać
istotnych zmian w Aplikacjach, polegających np. na niezgodnym z ideą Aplikacji lub
niezgodnym z oczekiwaniem Oktawave lub Użytkownika użyciem API. Każdorazowa
zmiana w Aplikacji i opublikowanie jej w Chmurze powinna być poprzedzona testami,
aby zapewnić dobrą jakość Aplikacji i uniknąć błędów (w szczególności błędów
widocznych dla Użytkownika);

h.

przestrzegania postanowień Umowy Współpracy oraz przepisów prawa właściwego
przy udostępnianiu Aplikacji, w szczególności zakazane jest:
−

propagowanie treści o charakterze bezprawnym, w tym treści faszystowskich,
propagujących

systemy

totalitarne,

nawołujących

do

nienawiści

w

szczególności na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i
wyznaniowych, ze względu na płeć;
−

wykorzystywanie
handlowych lub

Aplikacji

do

rozsyłania

niezamówionych

informacji

umieszczanie w ramach Aplikacji lub Chmury treści

bezprawnych, jakichkolwiek wirusów, robaków, koni trojańskich, programów
szpiegujących lub innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwych kodów
programistycznych, mogących w sposób negatywny wpływać na Oktawave,
Użytkowników lub użytkowników Internetu;
i.

nie wykorzystywania w żaden sposób nazwy/logo/firmy Oktawave np. poprzez
kopiowanie, dystrybuowanie, umieszczanie w listach referencyjnych lub w Aplikacji
bez uprzedniej zgody Oktawave wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,

j.

nie wykorzystywania w Aplikacji wskazanych przez Oktawave funkcjonalności
Aplikacji, które zostaną uznane za potencjalnie szkodliwe z punktu widzenia interesu
Oktawave;

k.

nieprzejmowania/niezapisywania na serwerze Dostawcy lub na rzecz Dostawcy w
jakikolwiek sposób jakichkolwiek informacji o Użytkowniku (z wyjątkiem tych

dobrowolnie podanych Dostawcy przez Użytkownika) ani Danych Użytkownika, w
szczególności wyświetlanych w Aplikacji, znajdujących się w Chmurze; Dane
Użytkownika wyświetlane w Aplikacji w ramach Chmury pobierane są bezpośrednio z
serwera Oktawave i w żadnym momencie nie są przekazywane/zapisywane na
serwerze Dewelopera;
l.

nieimplementowania w Aplikacji, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody
Oktawave, referencji do innych serwisów internetowych niż Strona Internetowa lub
strona Dostawcy,

m.

nieumieszczania / niewyświetlania w ramach Aplikacji jakichkolwiek reklam (również
reklam własnych produktów / usług Dewelopera) bez uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Oktawave za pośrednictwem wiadomości mailowej pod rygorem
nieważności, za wyjątkiem reklam / referencji do innych Aplikacji Dewelopera w
Marketplace;

n.

w przypadku korzystania z API, używania API w następujący sposób:
−

nie

powodujący

nadmiernego

i

niepotrzebnego

obciążania

serwerów

Oktawave. Oktawave ma prawo wiążącego wskazywania Deweloperowi, że
wykorzystanie API przez Dewelopera nie jest efektywne. W takim wypadku
Deweloper zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby w terminie 7 dni
roboczych od zgłoszenia tego przez Oktawave zmniejszyć obciążenia serwerów
Oktawave;
−

zgodnie ze specyfikacją techniczną API;

−

tylko

na

potrzeby

wykonywania

Umowy

Współpracy,

zgodnie

z

jej

postanowieniami.
o.

dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia jak najwyższej dostępności Aplikacji,
rozumianej jako możliwość korzystania z Aplikacji przez Użytkowników w ramach
Konta Użytkownika oraz API Użytkownika. Dostępność Aplikacji będzie oceniana bez
wliczania ewentualnych przerw w dostępności Usług. Zgodnie z następującymi
zasadami:
Dostawca zapewnia dostępność Aplikacji na poziomie 99,96 % ustalonym według
następującego wzoru:
(OP – ZPS) – AA
Dostępność =

___________
OP – ZPS

gdzie:
OP - okres pomiarowy, tj. ilość dni w danym miesiącu kalendarzowym pomnożona
przez 24 godziny
ZPS

- zaplanowane prace serwisowe, tj. okres, zapowiedziany z wyprzedzeniem

minimum 5 dni kalendarzowych, w którym mogą być prowadzone prace serwisowe /
aktualizacyjne powodujące zupełny brak dostępu do Aplikacji albo ograniczenia w

dostępie do Aplikacji i który łącznie nie przekracza 45 minut w skali miesiąca
kalendarzowego; Zaplanowane Prace Serwisowe przeprowadzane będą tylko w
godzinach 23:00 – 4:00 geograficznej strefy czasowej dla M. ST. Warszawy
AA - awaria Aplikacji, tj. przypadek, w którym Aplikacja jest niedostępna z winy
Dostawcy, tj. zupełnie niemożliwy jest dostęp do niej przez więcej niż 30 minut, z
wyłączeniem Zaplanowanych Prac Serwisowych;
p.

zapewnienia funkcjonowania Aplikacji na systemach operacyjnych, których lista jest
publikowana

przez

Oktawave

w

ramach

Marketplace

na

stronie

https://www.oktawave.com/marketplace/.
§ 4 Zobowiązania Oktawave
1.

Oktawave zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy Współpracy do:
a.

stworzenia warunków technicznych umożliwiających Dostawcy dostarczenie do
Marketplace Aplikacji, zgodnie ze specyfikacją ustaloną przez Oktawave;

b.

umożliwienia w ramach świadczonych Usług Użytkownikom zainstalowania Aplikacji
oraz korzystania z niej w ramach Chmury po wybraniu przez Użytkownika Aplikacji w
ramach Konta Użytkownika z Marketplace i zawarciu z Dostawcą odpowiedniej
umowy licencyjnej;

c.

utrzymania Aplikacji, po jej dostarczeniu przez Dostawcę, w Chmurze;

d.

udostępnienia Konta Dostawcy;

e.

publikowania

w

ramach

Strony

Internetowej

lub

Marketplace

informacji

dostarczonych przez Dostawcę dotyczących Aplikacji, w języku polskim lub
angielskim, w szczególności jej nazwy, cech, funkcjonalności.
2.

Oktawave przy wykonywaniu Umowy Współpracy wykorzystuje metody zabezpieczenia
przekazu danych zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwości Chmury i
świadczonych za jej pomocą Usług.
§ 5 Konto Dostawcy

1.

Dostarczenie Aplikacji do Marketplace i zarządzanie Aplikacją/jej dystrybucją w ramach
Marketplace wymaga utworzenia i posiadania Konta Dostawcy.

2.

Aby utworzyć Konto Dostawcy niezbędne jest spełnienie poniższych minimalnych
warunków technicznych:
a.

posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu wraz z zainstalowaną
przeglądarką internetową: Firefox 7 lub nowszą; lub Internet Explorer 9 lub nowszą;
lub Chrome 15 lub nowszą; Opera 11.52 lub nowszą; lub Safari 6 lub nowszą,
wspierające technologię Ajax, HTML5 oraz JavaScript oraz protokół SSL,

b.
3.

posiadanie dostępu do sieci Internet.

Rejestracji i utworzenia Konta Dostawcy dokonuje się za pośrednictwem elektronicznego
formularza

rejestracyjnego

udostępnionego

przez

Oktawave

w

ramach

Strony

Internetowej, po zawarciu Umowy Współpracy. Po spełnieniu warunków, o których mowa w
zdaniu poprzednim, Oktawave udostępnia Konto Dostawcy.

4.

Oktawave zapewnia Dostawcy dostęp i korzystanie z Konta Dostawcy, takim jakie jest, to
jest bez żadnych zapewnień co do jego funkcjonalności lub dostępności, lub przydatności
do celów Dostawcy, czy też gwarancji działania.

5.

Dostawca zobowiązuje się do:
a.

odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do Konta Dostawcy, w zakresie zależnym od
Dostawcy, w tym w szczególności utworzenia hasła składającego się z co najmniej 8
znaków (w tym małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne), jego regularnego
zmieniania, a także zabezpieczenia innych ewentualnych haseł wykorzystywanych
przy dostarczaniu Aplikacji i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym;
Dostawca odpowiada za naruszenie bezpieczeństwa Aplikacji i inne szkody
spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem dostępu do Konta Dostawcy i
korzystania z niego;

b.

aktualizowania w Koncie Dostawcy informacji dotyczących Dostawcy, w tym danych
kontaktowych podanych w formularzu rejestracyjnym, Umowie Współpracy lub
Koncie Dostawcy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni po zaistnieniu ich
zmiany, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe adresy
siedziby i e-mail za skutecznie doręczane,

c.

niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia,

zawiadomienia

Oktawave o każdym przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu do Konta
Dostawcy lub Aplikacji lub innego naruszenia bezpieczeństwa mogącego mieć wpływ
na realizację Umowy Współpracy;
§ 6 Dostarczenie Aplikacji
1.

Oktawave na prośbę Dostawcy będzie przekazywać mu informacje w określonym przez
siebie zakresie, niezbędne do dostarczenia Aplikacji do Marketplace. Przekazanie przez
Oktawave jakichkolwiek dokumentów lub materiałów nie oznacza przeniesienia na
Dostawcę jakichkolwiek praw do takich dokumentów lub materiałów.

2.

Dostawca może dostarczyć Aplikację do Marketplace za pośrednictwem Konta Dostawcy po
zawarciu Umowy Współpracy. Oktawave może uzależnić możliwość umieszczania Aplikacji
przez Dostawcę w ramach Marketplace od wcześniejszego przeprowadzenia testów
wydajności, użyteczności etc. Aplikacji, wedle swobodnie wybranych przez siebie kryteriów
– w takim przypadku Dostawca zobowiązuje się do pełnej współpracy z Oktawave, w tym
niezwłocznego udzielania odpowiedzi i informacji. Oktawave w każdym czasie przysługuje
prawo do wstrzymania publikacji Aplikacji w ramach Marketplace, Zawieszenia Dostępu lub
uzależnienia jej udostępnienia/dalszego udostępniania w ramach Marketplace od
wprowadzenia

odpowiednich

zmian

w

Aplikacji,

jej

opisie

lub

umowie

licencyjnej/dokumentacji.
§ 7 Własność intelektualna Oktawave
1.

Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z umożliwieniem korzystania z Aplikacji w
Chmurze, w szczególności do elementów graficznych Chmury, takich jak logo Oktawave,
layout’u strony internetowej i poszczególnych aplikacji, treści strony internetowej, znaków
towarowych, nazw i innych oznaczeń, jak również do rozwiązań technicznych Chmury, jej
koncepcji

działania,

funkcjonalności,

baz

danych,

programów

komputerowych

i

dokumentacji technicznej, przysługują wyłącznie Oktawave lub podmiotom z nim
współpracującym. Oktawave oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z właściwych
programów komputerowych i innych utworów w rozumieniu prawa autorskiego,
składających się na Chmurę, na podstawie odpowiednich licencji/ majątkowych praw
autorskich, oraz że jest uprawniony do wykonywania obowiązków na zasadach opisanych
Umową Współpracy, w tym do udzielenia licencji, o której mowa w ust. 2 poniżej.
2.

Wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania Umowy Współpracy i na czas
trwania Umowy Współpracy, Oktawave niniejszym udziela Dostawcy w granicach
uprawnień Oktawave, niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do
korzystania z Chmury w kraju i za granicą, w szczególności

na następujących polach

eksploatacji:
a.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – trwałego lub czasowego, w całości lub
części, techniką zapisu magnetycznego lub optycznego, w tym umieszczanie we
wszelkich elementach Chmury i infrastruktury technicznej niezbędnej dla korzystania
z Chmury;

b.

wykorzystywanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 8 Licencja na rzecz Użytkownika

1.

Deweloper oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia Użytkownikowi
prawa do korzystania z Aplikacji w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Szczegółowe
zasady licencji będą określone w umowie między Dostawcą a Użytkownikiem. Oktawave
może w każdym czasie opublikować w ramach Konta Dostawcy wiążące wytyczne co do
zakresu lub treści umów licencji, które stanowić będą załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 9 Licencja na rzecz Oktawave

1.

W zakresie, w jakim wykonanie Umowy Współpracy może wiązać się z korzystaniem przez
Oktawave z praw własności intelektualnej do Aplikacji (w szczególności w celu jej
umieszczenia i uruchomienia w Chmurze) lub utworów dostarczanych/udostępnianych
przez Dostawcę, Dostawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia
Oktawave prawa do korzystania z Aplikacji/innych utworów dostarczanych/udostępnianych
Oktawave w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

2.

Dostawca zapewnia, że prawo do udzielania licencji / zgód, o których mowa w tym
paragrafie, nie jest obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich. W przypadku, gdy
przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Dostawca udziela prawa do korzystania
z nich na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów
licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie Współpracy, Dostawca udziela
niniejszym Oktawave niewyłącznej licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej do
Aplikacji i innych utworów dostarczanych lub udostępnianych Oktawave, w okresie
obowiązywania Umowy Współpracy, w kraju i za granicą, w celu realizacji zobowiązań
wynikających z Umowy Współpracy, bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących
polach eksploatacji:

a.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie
egzemplarzy techniką zapisu magnetycznego, magneto-optyczną, optyczną oraz
cyfrową, w tym umieszczanie w sieci Internet, serwerach, innych elementach
infrastruktury sieciowej oraz urządzeniach końcowych (w tym w pamięci komputerów
i urządzeń mobilnych);

b.

w zakresie rozpowszechniania - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym;

c.
4.

wykorzystywanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 powyżej Dostawca udziela
Oktawave także licencji na używanie nazwy, znaków towarowych, logotypów oraz innych
oznaczeń i elementów graficznych Dostawcy oraz Aplikacji oraz materiałów promocyjnoredakcyjnych związanych z Aplikacją.

5.

Dostawca jest zobowiązany do zwolnienia Oktawave z odpowiedzialności wobec osób
trzecich występujących z roszczeniami związanymi z prawami, o których mowa w
niniejszym paragrafie, a także do naprawienia szkód powstałych po stronie Oktawave w
związku z powyższym, stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub co
do których zawarto ugodę, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, na żądanie
Oktawave.

6.

Dostawca jest zobowiązany do podejmowania niezbędnych działań w celu ochrony
Oktawave na własny koszt przed roszczeniami osób trzecich kierowanymi do Oktawave, w
związku z prawami lub naruszeniem praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, oraz
do pokrycia kosztów Oktawave poniesionych w związku ze skierowaniem przeciw Oktawave
takiego roszczenia, pod warunkiem że Oktawave niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie
30 dni, poinformuje Dostawcę o danym roszczeniu oraz udzieli mu informacji niezbędnych
do

wykonywania

powyższych

zobowiązań.

Dostawca

ma

obowiązek

bieżącego

informowania Oktawave o podejmowanych działaniach.
7.

Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po wygaśnięciu Umowy
Współpracy, jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy Współpracy przez którąkolwiek ze
Stron.

8.

Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Oktawave rozumie się także pracowników,
współpracowników, podwykonawców etc. Oktawave.
§ 10 Informacje poufne

1.

Strony zobowiązują się do nieograniczonego w czasie zachowania w ścisłej tajemnicy
Informacji Poufnych należących do drugiej Strony oraz do ich niewykorzystywania (w
całości lub w części) w jakimkolwiek celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonywaniem
Umowy Współpracy. Za Informacje Poufne Strony uważają przede wszystkim:
a.

informacje prawne, finansowe, techniczne, informatyczne, technologiczne lub
organizacyjne dotyczące Usług i Aplikacji;

b.

informacje posiadające wartość gospodarczą, dotyczące Stron,

c.

informacje dotyczące osób trzecich, w tym współpracowników Stron, podmiotów
powiązanych organizacyjnie lub kapitałowo, członków ich organów lub wspólników,

osób z nimi współpracujących, klientów, byłych klientów oraz osób współpracujących
z klientami lub byłymi klientami.
2.

Obowiązek zachowania w poufności określony w niniejszym paragrafie nie dotyczy
Informacji Poufnych, które:
a.

są lub staną się powszechnie znane, w sposób inny niż poprzez naruszenie
postanowień Umowy Współpracy lub przepisów obowiązującego prawa;

b.

zostały uzyskane przez Stronę zgodnie z prawem i jej zobowiązaniami przed
uzyskaniem danej informacji od drugiej Strony;

c.

zostały ujawnione na podstawie uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności
zgody drugiej Strony, w zakresie i podmiotom określonym w tej zgodzie;

d.

muszą zostać ujawnione na podstawie przepisów prawa właściwym organom władzy
publicznej;

e.

obejmują wyłącznie dane statystyczne bądź pochodne danych statystycznych
uzyskanych przez Stronę w związku z wykonywaniem Umowy Współpracy;

f.
3.

obejmują wyłącznie informowanie przez Strony o fakcie współpracy.

Strony zapewniają przestrzeganie powyższego zobowiązania do zachowania poufności
przez wszystkie osoby je reprezentujące oraz powiązane z nimi w jakikolwiek sposób osoby
trzecie, które dzięki tej Stronie mogły zapoznać się z informacjami poufnymi.
Rozdział III Odpowiedzialność Stron
§ 11 Postępowanie reklamacyjne Użytkowników

1.

Podmiotem wyłącznie właściwym do rozpatrywania reklamacji Użytkownika dotyczących
Aplikacji jest Dostawca, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Szczegółowe zasady postępowania
reklamacyjnego reguluje umowa licencyjna między Dostawcą a Użytkownikiem.

2.

W przypadku reklamacji Użytkowników dotyczących płatności związanych z umożliwieniem
korzystania z Aplikacji lub bezpośrednio z funkcjonowaniem Marketplace są one
rozpatrywane przez Oktawave zgodnie z właściwym regulaminem świadczenia usług
Oktawave na rzecz danego Użytkownika.

3.

Użytkownik może zgłaszać pytania/zastrzeżenia związane z Aplikacją w formie reklamacji za
pośrednictwem Konta Użytkownika.

4.

W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji przez jedną ze Stron niezbędne będzie
udzielenie wyjaśnień / podjęcie działań przez drugą ze Stron, dołoży ona starań by udzielić
wyjaśnień / podjąć działania niezwłocznie.

5.

Oktawave, na zasadach ustalonych przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności może
zapewniać pomoc techniczną drogą elektroniczną (w tym poprzez Konto Użytkownika),
telefoniczną lub w inny sposób, obejmującą udzielanie odpowiedzi na reklamacje
Użytkowników lub inne wsparcie, w zakresie bezpośrednio związanym z korzystaniem z
oznaczonych w ramach Marketplace Aplikacji.
§ 12 Zgłaszanie Uwag przez Dostawcę

1.

Dostawca może zgłaszać zastrzeżenia związane z Kontem Dostawcy, korzystaniem z niego
lub jego funkcjonowaniem za pośrednictwem odpowiedniego formularza w ramach Konta

Dostawcy albo pisemnie, w terminie 30 dni od zajścia zdarzenia uzasadniającego
zgłoszenie.
2.

Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych przez Dostawcę, Dostawca będzie
każdorazowo starał się wyjaśnić wszelkie rozbieżności stanowisk w pierwszej kolejności
poprzez prawidłowo przeprowadzoną procedurę opisaną w niniejszym paragrafie.

3.

Zgłoszenie Dostawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno zawierać co najmniej
następujące dane:

4.

a.

imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego,

b.

przedmiot zgłoszenia;

c.

datę sporządzenia zgłoszenia,

d.

podpis zgłaszającego - w przypadku zgłoszenia pisemnego.

Za dzień otrzymania zgłoszenia przyjmuje się dzień otrzymania przez Oktawave zgłoszenia
w formie pisemnej lub elektronicznej.
§ 13 Odpowiedzialność Dostawcy

1.

Dostawca

jest

podmiotem

odpowiedzialnym

za

Aplikację,

w

szczególności

jej

przygotowanie, udostępnienie i funkcjonowanie, w tym przerwy techniczne lub awarie oraz
jakiekolwiek swoje działania lub zaniechania związane z wykonaniem Umowy Współpracy,
w tym wszelkie możliwe szkody / krzywdy poniesione przez Oktawave lub osoby trzecie, w
tym Użytkownika, związane z Aplikacją.
2.

W zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Oktawave nie ponosi odpowiedzialności
wobec żadnej osoby trzeciej, w tym Użytkownika.

3.

Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Dostawca odpowiada za działania /
zaniechania swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców etc.

4.

Postanowienia § 9 ust. 7 – 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
§ 14 Odpowiedzialność Oktawave

1.

W celu uniknięcia wątpliwości Oktawave nie jest odpowiedzialny za Aplikację, w
szczególności wobec Użytkownika. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Dostawcy
określa odpowiednia umowa licencji zawierana pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz
obowiązujące przepisy prawa.

2.

Oktawave odpowiada wobec Dostawcy w związku z Umową Współpracy wyłącznie na
zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

3.

Oktawave nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że
bezwzględnie obowiązującego przepisy prawa stanowią inaczej.

4.

Oktawave nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania, z zastrzeżeniem zdania następnego. Oktawave odpowiada
wyłącznie za szkodę wyrządzoną Dostawcy umyślnie.

5.

Okoliczność, że

działanie

lub

zaniechanie, z

którego

szkoda

wynikła, stanowiło

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłącza roszczenia Dostawcy o
naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
6.

W każdym przypadku ponoszenia przez Oktawave odpowiedzialności kontraktowej lub
deliktowej, jest ona ograniczona do wysokości 5000 złotych. Łączny limit odpowiedzialności

Oktawave

za

szkody

kontraktowe

i

deliktowe,

które

wystąpiły

w

danym

roku

kalendarzowym wynosi 10 000 złotych.
7.

W żadnym wypadku Oktawave nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za
utracone korzyści Dostawcy. Oktawave nie ponosi również odpowiedzialności wobec
Dostawcy z tytułu jakichkolwiek jego strat lub szkód związanych pośrednio lub
bezpośrednio z wykonywaniem Umowy Współpracy, a powstałych z winy lub w wyniku
roszczeń lub działań stron trzecich.

8.

Oktawave nie odpowiada za opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy
Współpracy, gdy takie opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie wynika z
zdarzenia będącego siłą wyższą, to jest zdarzeń znajdujących się poza kontrolą Stron, w
szczególności wojen, kataklizmów, ataków cybernetycznych (w tym DDoS).

9.

Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Oktawave rozumie się także pracowników,
współpracowników, podwykonawców etc. Oktawave.

10.

Zasady odpowiedzialności, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie ograniczają
obowiązku Oktawave do zapłaty wynagrodzenia Dostawcy ustalonego i należnego zgodnie
z Umową Współpracy.
§ 15 Zawieszenie dostępu do Aplikacji

1.

W przypadku zaistnienia choćby jednej z okoliczności wskazanych poniżej, Oktawave może
Zawiesić dostęp Dostawcy do Aplikacji w Chmurze:
a.

otrzymania

urzędowego

zawiadomienia

lub

uzyskania

wiarygodnej

informacji/wiadomości, że Aplikacja jest lub była wykorzystywana w sposób
niezgodny z Umową Współpracy lub z przepisami prawa,
b.

braku współpracy Dostawcy, w przypadkach, gdy taka współpraca jest konieczna w
celu ustalenia, czy doszło do dostępu lub wykorzystania Aplikacji w sposób niezgodny
z Umową Współpracy lub przepisami prawa,

c.

uzasadnionego przypuszczenia Oktawave odnośnie nieautoryzowanego przez
Dostawcę dostępu lub korzystania z Aplikacji w Chmurze,

d.

obiektywnie uzasadnionego przypuszczenia Oktawave, że niezwłoczne zawieszenie
dostępu do Aplikacji w Chmurze jest konieczne, dla ochrony integralności,
dostępności lub bezpieczeństwa Chmury lub Użytkowników,

e.

zaistnienia

obowiązku

wynikającego

z

mocy

prawa

lub

z

postanowień

kompetentnych organów państwowych lub sądów;
f.
2.

innego naruszenia przez Dostawcę postanowień Umowy Współpracy.

Niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 2 dni roboczych po Zawieszeniu Dostawca
zostanie poinformowany o Zawieszeniu oraz jego przyczynach.

3.

Oktawave niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 2 dni roboczych, po stwierdzeniu
ustania przyczyn Zawieszenia przywraca dostęp do Aplikacji w Chmurze, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych przepisami prawa.

4.

Dostawca nie jest uprawniony do ustalonego w Umowie Współpracy wynagrodzenia od
Oktawave za okres Zawieszenia.

5.

W przypadku gdyby słuszny interes Dostawcy wymagał udzielenia mu dostępu do Aplikacji
w Chmurze podczas trwania Zawieszenia, Oktawave może, o ile nie będzie to sprzeczne z
przepisami obowiązującego prawa oraz o ile będzie to technicznie możliwe do

zrealizowania bez ponoszenia ponadprzeciętnych nakładów, udzielić Dostawcy dostępu do
Aplikacji w Chmurze na czas niezbędny, ustalony przez Strony.

Rozdział IV Pozostałe postanowienia
§ 16 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Współpracy
Dostawca nie ma prawa do przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z Umowy
Współpracy w całości lub w części na inne osoby, bez wcześniejszej zgody Oktawave. Oktawave
może przenieść prawa lub obowiązki wynikające z Umowy Współpracy na podmioty ze sobą
powiązane, w szczególności spółki zależne lub dominujące, informując o tym Dostawcę, na co
Dostawca niniejszym wyraża zgodę. Oktawave oświadcza, że przeniesienie takie nie wpłynie na
jakość i ciągłość wykonywania Umowy Współpracy.
§ 17 Dane Osobowe
1.

Dostawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w celu wykonania i rozliczenia Umowy
Współpracy Oktawave przetwarza Dane Osobowe Dostawcy lub osób do kontaktu
wyznaczonych przez Dostawcę lub osób upoważnionych do reprezentowania Dostawcy,
oraz płatników w zakresie: (i) zawartym w Umowie Współpracy, (ii) danych o płatnościach i
płatnikach, (iii) informacji o usługach świadczonych Dostawcy i ich rozliczeniu. Podanie tych
Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy
Współpracy, a także jej rozliczenia. Oktawave jest administratorem tych Danych
Osobowych. Osoby fizyczne, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Oktawave mają
prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Oktawave niniejszym informuje, że
wszelkie dane osób do kontaktu, osób upoważnionych do reprezentowania Dostawcy oraz
płatników, Oktawave uzyskał od Dostawcy.

2.

Dostawca zobowiązuje się poinformować osoby wskazane przez Dostawcę jako osoby do
kontaktu, osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, a także płatników o treści §
17 ust. 1 Regulaminu Marketplace dla Dostawców, a także o treści definicji Oktawave, przed
przekazaniem Oktawave jakichkolwiek danych ww. osób, uzyskać ich skuteczną zgodę na
takie przetwarzanie ich Danych Osobowych przez Oktawave oraz, na żądanie Oktawave,
przedstawić dowód spełnienia tego zobowiązania, niezwłocznie, nie później niż w terminie
7 dni od zgłoszenia takiego żądania.

3.

Dostawca oraz inne osoby fizyczne, których Dane Osobowe są przetwarzane w związku z
wykonaniem Umowy Współpracy, mogą skorzystać ze swojego prawa dostępu do danych i
ich poprawiania kontaktując się z Oktawave pod adresem email customer@oktawave.com
lub pod adresem do korespondencji Oktawave.
§ 18 Kontakt z Dostawcą

O ile Umowa Współpracy nie stanowi inaczej, w celu sprawnej komunikacji pomiędzy Oktawave a
Dostawcą, wszelkie powiadomienia, informacje i oświadczenia Stron, będą następowały w
pierwszej kolejności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w tym Konta
Dostawcy lub poczty elektronicznej, na ostatni podany przez Dostawcę adres e-mail osoby do
kontaktu lub na adresy wskazane w komparycji Umowy Współpracy), w dalszej kolejności drogą

telefoniczną i pisemną. Oświadczenia umieszczone przez Oktawave w ramach Konta Dostawcy
albo wysłane na ostatni podany przez Dostawcę adres e-mail do kontaktu uważa się za
skutecznie doręczone Dostawcy z chwilą ich wysłania/umieszczenia w ramach Konta Dostawcy
przez Oktawave.
§ 19 Usunięcie Aplikacji
1.

Oktawave może w każdym czasie wedle własnego uznania usunąć Aplikację z Marketplace,
w szczególności z następujących powodów:
a.

zmian prawa, praktyki organów państwowych lub orzecznictwa sądów powszechnych
i polubownych;

b.

zmiany praktyki rynkowej lub zmian technologicznych;

c.

zmiany założeń biznesowych świadczenia usług przez Oktawave;

d.

zmian regulaminów i umów podmiotów współpracujących z Oktawave;

e.

zmiany polityki cenowej, czasowych promocji lub wprowadzenia do Marketplace
Aplikacji innych Dostawców, które w jednostronnej ocenie Oktawave bardziej
odpowiadają potrzebom biznesowym lub użytkowym Użytkowników lub Oktawave.

2.

Oktawave usuwa Aplikację z Marketplace z chwilą rozwiązania Umowy Współpracy,
z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3.

Po rozwiązaniu Umowy Współpracy Oktawave zobowiązany jest do usunięcia Aplikacji
niezwłocznie, tj. nie później niż w przeciągu 14 dni. W trakcie trwania ww. okresu
postanowienia Umowy Współpracy stosuje się odpowiednio. Zobowiązania Oktawave do
usunięcia Aplikacji nie mają zastosowania w przypadku i w zakresie, w którym obowiązek
jej dalszego utrzymywania w Marketplace wynika z mocy prawa lub z decyzji
kompetentnych organów władzy publicznej.

4.

Usunięcie Aplikacji lub rozwiązanie Umowy Współpracy nie wpływa na obowiązujące
umowy licencyjne już zawarte dla danej Aplikacji przez Dostawcę z Użytkownikami, które
mogą ulec rozwiązaniu się na zasadach i w terminach w nich określonych, z zastrzeżeniem
ust. 9 poniżej.

5.

W każdym przypadku rozwiązania Umowy Współpracy, w okresie obowiązywania umów
licencyjnych już zawartych dla danej Aplikacji przez Dostawcę z Użytkownikami,
postanowienia Umowy Współpracy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że Dostawca
nie będzie dodawać nowych Aplikacji w ramach Marketplace oraz zawierać nowych umów
licencyjnych
z Użytkownikami.

6.

Po rozwiązaniu Umowy Współpracy, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej po
rozwiązaniu ostatniej obowiązującej umowy licencyjnej, Oktawave niezwłocznie, tj. nie
później niż w terminie 30 dni, usuwa Konto Dostawcy, w tym dane i Aplikacje, które są
powiązane z Kontem Dostawcy, z zastrzeżeniem przechowywania ew. korespondencji oraz
treści mających w ocenie Oktawave wpływ na rozliczenia pomiędzy Dostawcą a Oktawave.

7.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że usunięcie Aplikacji w rozumieniu tego
paragrafu oznacza jej usunięcie z Marketplace (trwałe zakończenie jej dostarczania w
ramach Marketplace). Oktawave nie usuwa Aplikacji zainstalowanych przez Użytkowników
w ramach Chmury. Po zakończeniu obowiązywania właściwej umowy licencyjnej zawartej
pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą, Oktawave informuje Użytkownika o obowiązku

usunięcia przez niego Aplikacji z Chmury i zaprzestania korzystania z tej Aplikacji. Oktawave
nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie/niewłaściwe wykonanie przez Użytkownika
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
8.

Usunięcie Aplikacji przez Oktawave z jakichkolwiek powodów w żadnym wypadku nie
powoduje powstania po stronie Dostawcy jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych
wobec Oktawave.

9.

Rozwiązanie Umowy w każdym czasie i trybie przez Użytkownika lub Oktawave skutkuje
rozwiązaniem umów licencyjnych już zawartych dla danej Aplikacji przez Dostawcę z
Użytkownikami.
§ 20 Zmiana regulaminu

1.

Regulamin Marketplace dla Dostawców oraz załączniki do Regulaminu Marketplace dla
Dostawców stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 KC.

2.

Oktawave ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu Marketplace dla Dostawców i
załączników w każdym czasie. O każdej zmianie Dostawca zostanie powiadomiony poprzez
informację przesłaną na Konto Dostawcy lub podany przez Dostawcę adres e-mail, co
Strony uznają za spełnienie określonej w art. 384 KC przesłanki łatwości dowiedzenia się o
zmodyfikowanej

treści

wzorca

umownego.

Zmiana,

o

której

mowa

w

zdaniu

poprzedzającym wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia wysłania informacji o zmianie, o
ile Dostawca w terminie 15 dni od chwili wysłania informacji o zmianie nie złoży
oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Współpracy. W takim wypadku Umowa Współpracy
ulega rozwiązaniu w z upływem 30-go dnia od wysłania ww. informacji o zmianie
Regulaminu.
§ 21 Postanowienia końcowe
1.

Prawem właściwym dla Umowy Współpracy jest prawo polskie. W zakresie w jakim jest to
dozwolone, wprost wyłącza się stosowanie przepisów prawa międzynarodowego.

2.

Wszelkie spory związane lub wynikające z Umowy Współpracy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Oktawave.

3.

Wymienione w treści Regulaminu Marketplace dla Dostawców załączniki stanowią jego
integralną część.

4.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy Współpracy będzie lub stanie się nieważne lub
bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień, chyba
że Strony nie zawarłyby Umowy Współpracy bez tego postanowienia, a niemożliwe będzie
zastosowanie zdania kolejnego. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego
będzie miało zastosowanie postanowienie, które jest najbardziej zbliżone do celu
założonego przez Strony.

5.

Regulamin Marketplace dla Dostawców wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie
Internetowej w dacie 1 luty 2015.

