
 
 

Ogólne warunki współpracy z serwisami Grupy Domodi  

  

§ 1 Postanowienia ogólne  

  

Ogólne Warunki Współpracy określają szczegółowe zasady i warunki świadczenia usług, oraz 

prezentacji oferty Sklepu Internetowego w serwisach Grupy Domodi. Właścicielem serwisów 
Grupy Domodi jest spółka Wirtualna Polska Media S.A. w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury nr 16, 02-

092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, NIP 5272645593, o kapitale 
zakładowym 320 058 550,00 zł, wpłacony w całości. 

§2. Definicje 

1. „Grupa Domodi ” – prowadzone przez Administratora w szczególności pod adresami 

internetowymi http://www.domodi.pl i http://www.allani.pl jak i innymi adresami internetowymi, 
serwisy internetowe służące prezentacji, promocji i reklamie produktów i usług oferowanych przez 

Sklepy internetowe, a przy zastosowaniu niezbędnych implementacji, także skorzystania z 

optymalizacji w ich sprzedaży. 

2. „Usługi Grupy Domodi” – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Sklepów internetowych 
umożliwiające prezentację, reklamę i promocję oferty Sklepu Internetowego na łamach serwisów 

Grupy Domodi oraz na innych serwisach i powierzchniach internetowych a ponadto aplikacjach 
internetowych i innych kanałach komunikacji. 

3. „Sklep Internetowy” – serwis internetowy Kontrahenta za pośrednictwem, którego Kontrahent 
prezentuje ofertę handlową lub inne informacje handlowe oraz umożliwia dokonywanie transakcji 

i zawarcie umowy sprzedaży towarów, świadczenia usług czy nabycia praw użytkownikom sieci 
Internet. 

4. „Umowa” – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Grupą Domodi – 
a Kontrahentem (Sklepem Internetowym) zawarta w procesie rejestracji opisanym w par. 4 5. 

5. „Internauta” – użytkownik Internetu. 
6. „Mechanizm skanujący” – mechanizm umożliwiający Administratorowi odczytanie ceny każdego 

towaru, usługi lub prawa oferowanego przez Kontrahenta za pośrednictwem Sklepu 

internetowego oraz sprawdzenie poprawności odnośników do Stron zakupowych w Sklepie 

Internetowym. 
7. „Strona zakupowa” – strona internetowa wskazana przez Kontrahenta stanowiąca część Sklepu 

Internetowego prezentująca wybraną część oferty handlowej Sklepu Internetowego, zawierająca 
odnośnik do funkcjonalności Sklepu Internetowego umożliwiającej dokonanie Transakcji. 

8. „Integracja niepełna” – proces technologiczny polegający na zamieszczeniu szczegółowych 

informacji na stronach Serwisów Grupy Domodi na temat oferty handlowej Sklepu Internetowego, 

a także stworzenie takich mechanizmów przepływu informacji pomiędzy stronami i aplikacjami 

Sklepu Internetowego i stronami oraz aplikacjami Grupy Domodi – które umożliwią swobodny i 

świadomy przepływ Internautów na Strony zakupowe Kontrahenta ze stron Serwisów Grupy 
Domodi. Proces nie wymaga implementacji rozwiązań technicznych takich jak Pixel Domodi na 

stronach Sklepu Internetowego Kontrahenta. 

9. „Integracja pełna” – proces technologiczny polegający na zamieszczeniu szczegółowych informacji 
na stronach Serwisów Grupy Domodi na temat oferty handlowej Sklepu Internetowego, a także 

stworzenie takich mechanizmów przepływu informacji pomiędzy stronami i aplikacjami Sklepu 
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Internetowego i stronami oraz aplikacjami Grupy Domodi – które umożliwią swobodny i świadomy 

przepływ Internautów na Strony Zakupowe Kontrahenta ze stron Serwisów Grupy Domodi. Proces 

wymaga implementacji rozwiązań technicznych takich jak Pixel Domodi. 

10. „Pixel Domodi” – skrypt dostarczony przez Administratora Kontrahentom korzystającym z 
Integracji pełnej, który umożliwia przepływ i rejestrację informacji dotyczący Internautów oraz 

dostęp przez Kontrahenta za pomocą Panelu administracyjnego do następujących danych: liczba 
przekierowań klików, COS (Cost of Sale), liczba Transakcji wygenerowanych w ciągu 48h, przychód 

wygenerowany z transakcji wygenerowanych w ciągu 48h, liczba transakcji wspomaganych, 

przychód wygenerowany z transakcji wspomaganych. 

11. „Transakcja” – złożenie przez Internautę zamówienia w Sklepie Internetowym Kontrahenta, który 
został przekierowany do Sklepu w wyniku Usług Grupy Domodi, w szczególności został 

przekierowany z Grupy Domodi oraz w wyniku działań promocyjnych i reklamowych Grupy Domodi 
realizowanych w wykonaniu Umowy. 

12. „Generowanie ruchu” – proces polegający na zapewnieniu Kontrahentowi przez Grupę Domodi 

procesu przechodzenia Internautów ze stron internetowych czy aplikacji Grupy Domodi oraz 
innych powierzchni reklamowych czy usług reklamowych zapewnionych przez Administratora w 

wykonaniu Umowy na Strony zakupowe Sklepu Internetowego Kontrahenta. 

13. „Panel administracyjny” – aplikacja internetowa dostępna dla Kontrahenta po zalogowaniu na 
stronach internetowych Serwisu Domodi.pl przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, 

umożliwiająca dostęp do raportów, informacji o płatnościach i fakturach oraz aktualizowanie 

danych teleadresowych. 

14. „Informacje i dokumenty” – wszelkie informacje, dane i dokumenty wymienione między stronami 
w zakresie detalicznego handlu elektronicznego, a także uzyskane przez jedną ze Stron w trakcie 

prowadzonych negocjacji, informacje dotyczące posiadania przez drugą Stronę know-how, biznes 
planów, strategii działania, podmiotów, z którymi prowadzi strategiczną współpracę oraz wszelkich 

innych informacji określających strategiczne podstawy działalności Strony. Nie uważa się za 

„Informacje i dokumenty” takich danych, raportów i innych form, które ze względu na swój 

charakter są powszechnie znane lub do ich udostępnienia osobom trzecim Strony upoważniły się 
na piśmie. 

15. „Ogólne Warunki Współpracy z Grupą Domodi” – niniejszy dokument wraz z jego aktualnymi 

zmianami i uzupełnieniami, w tym w szczególności Polityką, zwane dalej OWW. 

16. „Kontrahent” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale 

mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zawierająca umowę o 

świadczenie Usług Grupy Domodi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej. 
17. „Administrator” – Wirtualna Polska Media S.A. w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury nr 16, 02-092 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, NIP 5272645593, o kapitale zakładowym 

320 058 550,00 zł, wpłacony w całości, jak i jej następcy prawni. 

§3. Prawa i obowiązki stron  

1. W ramach Współpracy Kontrahent ma prawo do:  

a) korzystania z Usług Grupy Domodi – zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy oraz 

postanowieniami Umowy, zawartej z Kontrahentem;  

b) otrzymywania od Grupy Domodi koniecznego doradztwa i informacji w zakresie integracji i 

współpracy z Grupą Domodi;  



 
c) prezentowania i promowania swojej oferty w ramach Grupy Domodi. 

2. W ramach Współpracy Kontrahent zobowiązuje się do:  

a) podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, w tym 
przede wszystkim: firmy, adresu pocztowego, adresu witryny internetowej, adresu e-mail, 

podatkowego numeru identyfikacyjnego (przedsiębiorcy zarejestrowani lub zameldowani w 

Polsce podają numer  

b) NIP), numer REGON;  

c) realizowania zobowiązań wobec swoich Klientów zgodnie z ofertą przedstawioną Grupie 

Domodi i na warunkach zawartych Transakcji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa;  

d) udzielenia wszelkich informacji niezbędnych w celu dokonania Integracji niepełnej oraz 

Integracji pełnej zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Administratorem;  

e) wyświetlania na stronach Kontrahenta aktualnych danych i informacji o Kontrahencie 

zawierających w szczególności firmę, adres, telefon, adres e-mail oraz inne dane rejestrowe 

których obowiązek podawania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności danych takich jak numer KRS, podatkowy numer identyfikacyjny, numer REGON;  

f) jednoznacznie wskazywać Internautom w szczególności Internautom korzystającym z oferty 
Sklepu Internetowego jak i dokonującym Transakcji zasady zawierania Transakcji oraz 

informację o administratorze danych osobowych Internautów w związku z korzystaniem ze 

Sklepu Internetowego; f) udostępnienia Administratorowi opisów oferty Sklepu 

Internetowego, zdjęć, informacji na temat cen i linków prowadzących do Stron zakupowych 
publikowanych przez Kontrahenta na stronach internetowych;  

g) zachowania w poufności treści dotyczącej warunków współpracy, a w szczególności; 

technologicznych, technicznych zasad i szczegółów działania Grupy Domodi , w tym 

nieujawniania tych informacji osobom trzecim;  

h) umożliwienia Administratorowi korzystania z ilustracji graficznych bądź fotograficznych 

oferowanych produktów, usług bądź praw. 

i) objęcia umową wyłącznie towarów, usług i praw, co do których Kontrahentowi przysługują 
wszelkie prawa do ich oferowania, wprowadzenia do obrotu i sprzedaży za pośrednictwem 

sieci Internet; 

3. W ramach Współpracy Administrator ma prawo do:  
a) dokonywania przerw w działaniu Serwisów Grupy Domodi w celu przeprowadzenia 

koniecznych prac konserwacyjnych, rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu lub 

oprogramowania;  

b) dokonywania przerw w działaniu Serwisów Domodi na skutek okoliczności, za które 
Administrator nie ponosi odpowiedzialności;  

c) prezentacji Kontrahenta i jego oferty na stronach Grupy Domodi oraz na innych serwisach 

internetowych zgodnie z decyzją Administratora;  

d) odmowy świadczenia Usługi Grupy Domodi tak w całości jak i w części usługi lub w 

szczególności odmowy prezentacji i rozpowszechniania w Grupie Domodi jakichkolwiek treści 

lub materiałów, w szczególności utworów graficznych, które mogą naruszyć prawo, w tym 

autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, oraz prawa do znaków i oznaczeń towarowych 
oraz innych praw podmiotów trzecich, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, 

obrażać uczucia osób trzecich, w tym uczucia religijne oraz inne prawa osób trzecich;  

e) prezentowania w Grupie Domodi tylko towarów dopuszczonych do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, co do których Kontrahentowi przysługują wszelkie prawa co do ich 

oferowania i sprzedaży w Grupie Domodi jak i oferty usług i praw, co do których Kontrahentowi 

przysługują wszelkie prawa co do ich oferowania i świadczenia jak i przenoszenia tych praw na  



 
f) Internautów w Grupie Domodi;  

g) prezentowania w Grupie Domodi tylko fabrycznie nowych towarów. 

4. W ramach Współpracy i wynagrodzenia umownego Administrator zobowiązuje się do:  
a) świadczenia usług zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy oraz o ile ma to zastosowanie 

treścią umowy zawartej z Kontrahentem celem zapewnienia mechanizmów umożliwiających 

wykonanie zobowiązań umownych; 

b) przeprowadzenia integracji niepełnej jak i integracji pełnej Sklepu internetowego Kontrahenta 

z Serwisami Grupy Domodi w zależności od treści Umowy zawartej z Kontrahentem; 

c) nie przekazywania treści dotyczącej warunków współpracy stronom trzecim; 

d) aktualizacji informacji o ofercie handlowej Kontrahenta, w szczególności informacji na temat 
cen oferowanych produktów, usług czy też praw. Aktualizacja będzie przeprowadzana przez 

Administratora z częstotliwością nie mniejszą / niż raz na dobę., którą Administrator może 

ustalić między Stronami;  

e) udostępnienia raportów zawierających informacje na temat zainteresowania produktami  

f) Kontrahenta przez internautów odwiedzających Grupę Domodi;  

g) przeprowadzenia konkursów z udziałem Sklepu Internetowego na podstawie indywidualnych 

ustaleń. 

§4 Rejestracja 

1. Rejestrację rozpoczyna się poprzez wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego 

umieszczonego w serwisach Grupy Domodi za pośrednictwem którego podaje się dane 
rejestrującego, w szczególności firmę, podatkowy numer identyfikacyjny (przedsiębiorcy 

zarejestrowani lub zameldowani w Polsce podają numer NIP), numer REGON, pełny adres 
kontaktowy wraz z nazwą kraju, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dane 

osoby odpowiedzialnej za kontakt z Administratorem oraz podstawowe dane Sklepu 

Internetowego. 

2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 
ale posiadającej zdolność do czynności prawnej, rejestracji a także wszystkich dalszych czynności 

tego podmiotu w Grupie Domodi, zgodnie z niniejszymi OWW może dokonać wyłącznie osoba, 

która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu tych czynności oraz do 

wykonywania wszelkich praw i obowiązków w imieniu i na rzecz Kontrahenta. 
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą akceptacji OWW, na czas 

nieokreślony. 
4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Kontrahenta podanych w formularzu zgłoszeniowym, 

Kontrahent powinien niezwłocznie poinformować o tym Grupę Domodi. W przypadku niepodania 
aktualnych danych Kontrahenta, adres korespondencyjny wskazany w formularzu zgłoszeniowym 

uważa się za aktualny adres do wszelkich doręczeń i wezwań, w tym sądowych. 
5. Administrator zastrzega sobie prawo do nie podjęcia współpracy na warunkach niniejszego OWW 

bez podawania przyczyny. O pozytywnej weryfikacji bądź o odmowie podjęcia współpracy 
Administrator powiadomi Kontrahenta wysyłając wiadomość na podany w formularzu 

zgłoszeniowym adres e-mail. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Kontrahent uzyska możliwość 
zaakceptowania w drodze elektronicznej OWW i wysokości opłat. 

6. Zabrania się korzystania z kont w Usłudze Grupy Domodi nie stanowiących kont danego 
Kontrahenta oraz udostępniania konta osobom. 



 
§5. Warunki Finansowe 

1. Administratorowi z tytułu realizacji Usług Grupy Domodi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w 

wysokości ustalonej przez Administratora i zaakceptowanej przez Kontrahenta w Panelu 
administracyjnym, naliczane w okresach rozliczeniowych wynoszących miesiąc kalendarzowy. 

2. Administrator może według własnego uznania udzielić Kontrahentowi rabatu w wysokości i na 
okres wskazany Kontrahentowi. 

3. Kontrahent z tytułu świadczenia Usług Grupy Domodi, w szczególności prezentacji oferty Sklepu 

Internetowego i aktualizacji informacji na temat prezentowanej oferty Sklepu Internetowego oraz 

Generowania ruchu, będzie uiszczał prowizję. Prowizja należna będzie w stosunku od ilości 
Internautów odwiedzających Stronę zakupową Sklepu Internetowego, bezpośrednio z Serwisów 

Grupy Domodi w wysokości ustalonej przez Administratora i zaprezentowanej w Panelu 
administracyjnym naliczaną w okresach rozliczeniowych stanowiących miesiąc kalendarzowy. 

Podstawą rozliczenia prowizji będą raporty przygotowywane przez Administratora dostępne w 

Panelu administracyjnym Kontrahenta. Raport będzie zawierał szczegółowe informacje na temat 

ilości przekierowań Internautów na Strony zakupowe Kontrahenta, dla każdego z produktów, usług 
czy praw prezentowanych czy też promowanych, reklamowanych w Serwisach Grupy Domodi wraz 

z datami tak opisanego zdarzenia. Administrator zapewni dostęp on-line do raportów, 
aktualizowanych w cyklach dobowych. 

W okresie od października do końca grudnia każdego roku kalendarzowego stawka prowizji 

wynosić będzie 115% podstawowej stawki prowizji, obowiązującej w pozostałych miesiącach 

kalendarzowych. 
4. Kontrahent będzie dokonywał przedpłat na poczet Generowanego Ruchu na rachunek wskazany 

przez Administratora w Panelu administracyjnym, w tym z wykorzystaniem udostępnionej w 
Panelu administracyjny opcji szybkich płatności elektronicznych („Konto Przedpłat Kontrahenta”). 

5. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Kontrahent zobowiązany jest dokonać pierwszej przedpłaty 
w wysokości min. 500 zł netto na Konto Przedpłat Kontrahenta wskazane w Panelu 

administracyjnym. Za chwilę wniesienia przedpłaty przez Kontrahenta uważa się chwilę 
zaksięgowania środków w pełnej wymaganej wysokości na rachunek Administratora. Brak tej 

przedpłaty w powyższym terminie uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy w trybie 

natychmiastowym i bez zachowania formy określonej w par.8 pkt. 2. Wpływ pełnej kwoty 

przedpłaty na rachunek Administratora wyłącza powyższe uprawnienie Administratora do 
natychmiastowego rozwiązania Umowy. Od momentu wniesienia przedpłaty Kontrahent może 

korzystać z Usług Grupy Domodi. Po wygenerowaniu ruchu w ilości odpowiadającej wysokości 
dokonanych przedpłat, oferta Kontrahenta nie będzie prezentowana na stronach Serwisów Grupy 

Domodi, aż do czasu otrzymania kolejnej przedpłaty. 
6. Kontrahent oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 

7. W przypadku zastrzeżeń co do poprawności sporządzenia faktury, Kontrahent zobowiązany jest 
zgłosić zastrzeżenia z uzasadnieniem listem poleconym najpóźniej w ciągu pięciu dni od dnia 

otrzymania faktury. 
8. Administrator będzie wystawiać faktury zbiorcze z wyszczególnieniem konkretnych kategorii 

świadczonych usług, do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu 
którego faktura dotyczy. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej wystawienia. Wpłaty 

będą zliczane w pierwszej kolejności do najstarszej niezapłaconej faktury przez Kontrahenta. 
9. W przypadku nie dokonania płatności w terminie określonym w pkt. 8 powyżej, Administrator 

zastrzega sobie prawo do powstrzymania się ze świadczeniem Usług Grupy Domodi. do czasu 
uregulowania wszelkich należności wobec Administratora, co nie wyłącza prawa Administratora 



 
do wynagrodzenia należnego za czas powstrzymania się Administratora od świadczenia Usług 

Grupy Domodi zgodnie z umową. 

10. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę zaksięgowania pełnych kwot na rachunku 

Administratora. 

§ 6. Prawa autorskie, Ochrona danych  

1. Kontrahent akceptując OWW i zawierając umowę z Administratorem oświadcza i gwarantuje, iż 

oferowane towary, świadczone usługi, jak i prawa nie naruszają powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Powyższe, w 
zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, dotyczy również materiałów dostarczanych przez 

Kontrahenta w celu wykorzystania w prowadzonych przez nią pracach przy wykonaniu Umowy na 

potrzeby realizacji Usług Grupy Domodi. Kontrahent oświadcza, że przysługuje mu prawo do 

oferowania, prezentowania, wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania wszelkich materiałów, 

znaków i oznaczeń towarowych, wizerunków osób jak i prezentowanych w tych materiałach 

towarów, usług i praw oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz do samego tego 
Sklepu Internetowego jak i znaków i oznaczeń towarowych identyfikujących Sklep Internetowy. 

2. Kontrahent przystępując do współpracy dostarcza i upoważnia Administratora do wykorzystania w 
celu realizacji Usług Grupy Domodi wszelkich materiałów, o których mowa w ust. 1, w szczególności 

w celu prezentacji oferty Sklepu Internetowego oraz w celu stworzenia bazy danych towarów, 
usług i praw prezentowanych w Grupie Domodi oraz w innych lokalizacjach w sieci Internet, w tym 

w aplikacjach internetowych i innych środkach komunikowania się. 
3. Kontrahent, zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i 

przetwarzania danych osobowych swoich klientów. 
4. W ramach współpracy Administrator ma prawo do udostępniania użytkownikom Serwisów Grupy 

Domodi zdjęć i opisów produktów do tworzenia projektów zestawów prezentowanych w 
Serwisach Grupy Domodi. Dostarczone przez Kontrahenta materiały, o których mowa w ust. 1, 

umieszczane są w Serwisach Domodi na czas nieoznaczony. Kontrahent może jednak rozwiązać 
umowę o świadczenie Usługi Grupy Domodi w zakresie umieszczania swoich materiałów w 

Serwisach Grupy Domodi oraz, po rozwiązaniu Umowy, może żądać usunięcia z Serwisów Grupy 

Domodi przekazanych wcześniej materiałów. W razie nie otrzymania przez Administratora 

powyższego żądania, domniemywa się utrzymanie w mocy prawa do korzystania przez 
Administratora z umieszczonych uprzednio materiałów. 

5. Wszelkie prawa do Serwisów Grupy Domodi i ich zawartości, a także do mechanizmów i 
materiałów integrujących systemy Kontrahenta i Grupy Domodi stanowią wyłączną własność 

Administratora. 

§ 7. Koordynatorzy  

1. Strony wyznaczają koordynatorów odpowiedzialnych za realizację postanowień Umowy. 
2. Koordynatorzy mogą zostać zmienieni przez Strony po powiadomieniu drugiej Strony, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru. 

§ 8. Czas trwania umowy 

1. O ile Strony nie postanowią inaczej, Umowa zostaje każdorazowo zawarta na czas nieokreślony i 

wchodzi w życie z dniem oznaczonym w treści Umowy. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 



 
3. Kontrahentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

o którym mowa w ust. 2, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez 

Administratora postanowień §2 ust. 3 Umowy, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania 

naruszeń w terminie 15 dni roboczych od tego wezwania. 
4. Administratorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy i zablokowania dostępu do Panelu 

administracyjnego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku nienależytego realizowania 
zamówień, składanych przez Klientów Sklepu Internetowego, naruszenia przez Kontrahenta lub 

prezentowaną przez niego ofertę praw osób trzecich lub obowiązującego prawa oraz innego 

naruszenia postanowień Umowy. 

5. Administratorowi przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia usług w przypadku, stwierdzenia 
zagrożenia naruszenia prawa bądź Ogólnych Warunków Współpracy z Serwisami Grupy Domodi 

przez Kontrahenta, zagrożenia należytego realizowania zamówień składanych przez Klientów bądź 
zagrożenie naruszenia interesu Administratora. 

6. Jakiekolwiek naruszenie Ogólnych warunków współpracy w zakresie któregokolwiek Sklepu 

Internetowego danego Kontrahenta może skutkować sankcjami opisanymi w pkt. 4 i pkt.5  

7. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w formie pisemnej, poprzez przesłanie wypowiedzenia pocztą, 

przesyłką poleconą z potwierdzeniem odbioru, po uprzednim przesłaniu kopii wypowiedzenia za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§9. Poufność  

1. W ramach współpracy Strony, zobowiązane są zachować w tajemnicy i nie ujawniać Informacji i 
Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony w całości ani w części osobom trzecim, z 

zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 
2. Strony uprawnione są do ujawnienia Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony tym 

spośród swoich współpracowników oraz współpracowników i konsultantów spółek organizacyjnie 
powiązanych lub współpracujących („Strony Trzecie”), którym ujawnienie tych Informacji i 

Dokumentów jest konieczne dla realizacji celów Umowy. Strony zobowiązują się do pisemnego 
zobowiązania ww. osób (nie dotyczy pracowników na umowach o pracę) do zachowania tajemnicy 

oraz do poinformowania drugiej Strony o ujawnieniu tajemnicy. 

3. Za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust. 2, Strona ujawniająca ponosi pełną 

odpowiedzialność w zakresie określonym konkretną Umową. 
4. Strony uprawnione są do ujawniania informacji poufnych, gdy informacje te muszą być ujawnione 

z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie ostatecznego i 
prawomocnego orzeczenia kompetentnego organu. 

5. Strony zobowiązują się nie korzystać z Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony w 
sposób wykraczający poza rzeczową i uzasadnioną analizę i przetworzenie prowadzące do 

zrealizowania postanowień Umowy. 
6. Strony zobowiązują się nie korzystać z Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony 

dla celów komercyjnych, ani w całości lub części powielać, kopiować lub reprodukować 
otrzymanych dokumentów, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dokonywane dla potrzeb 

współpracy Stron. 
7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony niezwłocznie zaprzestaną wykorzystywania 

Informacji i Dokumentów oraz zwrócą drugiej Stronie lub zniszczą przechowywane Informacje i 
Dokumenty, niezależnie od formy ich utrwalenia. 

8. Klauzula poufności obowiązuje Strony w czasie trwania współpracy oraz przez okres 12 miesięcy 

po jej ustaniu. 



 
§10. Odpowiedzialność 

1. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Klienta, 

a zainicjowanego w Serwisach Grupy Domodi lub na skutek realizacji Usług Grupy Domodi poprzez 
przekierowanie Klienta i/ lub udostępnienie formularza zamówienia. 

2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, 
bezpieczeństwo lub legalność produktów, usług i praw oferowanych w ramach Serwisów Grupy 

Domodi. 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerw lub zakłóceń w działaniu 

Serwisów Grupy Domodi, wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub 
wymiany sprzętu i oprogramowania jak i w wyniku okoliczności za które nie ponosi 

odpowiedzialności. 
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy 

internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na prezentację oferty. 

5. Pozostałe kwestie dotyczące odpowiedzialności Stron regulują postanowienia Umowy zawartej z 

Kontrahentem lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa . 
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń 

Kontrahenta wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia jakichkolwiek Usług Grupy 
Domodi. 

§ 11. Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie kwestie nie uregulowane szczegółowo przez niniejsze Ogólne Warunki Współpracy, 

Strony ustalą w Umowie lub regulowane będą przez przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia konkretnej Umowy, w szczególności dotyczące ustalenia 

harmonogramu i trybu przeprowadzania integracji wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Adresat korespondencji w dniu odebrania korespondencji potwierdza ten fakt drugiej Stronie. 
4. Administratorowi przysługuje prawo dokonania zmiany niniejszych Ogólnych Warunków 

Współpracy oraz wysokości prowizji za Usługi Grupy Domodi w dowolnym terminie i zmiana ta 

staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, termin ten nie będzie jednak 

krótszy niż 7 dni. Kontrahent zostanie powiadomiony o takich zmianach stosownym komunikatem 
wysyłanym na wskazany w Panelu administracyjnym adres e-mail. Brak oświadczenia pisemnego 

Kontrahenta o odmowie przyjęcia wprowadzonych zmian w terminie wskazanym przez 
Administratora i od dnia poinformowania przyjmuje się za akceptację. 

5. Jeśli zmiany dotyczą wysokości stawek prowizji w przypadku nie zaakceptowania przez 
Kontrahenta zmienionych stawek ma on prawo do rozwiązania Umowy za 7 dniowym 

wypowiedzeniem ze skutkiem na początek kolejnego miesięcznego okresu rozliczeniowego. 
6. Zapłata przewidzianych przez Strony, w tym w indywidualnych warunkach współpracy, kar 

umownych nie wyłącza uprawnienia Strony poszkodowanej do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej wartość kary umownej. 

7. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umów zawartych z Administratorem, Strony 
będą rozstrzygały polubownie w drodze negocjacji, a jeżeli nie będzie to możliwe w terminie 30 

dni od podjęcia negocjacji Strony poddadzą go rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd 
miejsca siedziby Administratora. 

8. W kwestiach nieuregulowanych w umowach zawartych z Administratorem zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego. 

9. Niniejsze OWW wchodzą w życie z dniem 01.07.2022. 



 
 

OWW obowiązujące do 11.11.2018 dostępne do pobrania pod linkiem: 

https://domodi.pl/docs/OWW_2017_08_Domodi.pdf 

 

OWW obowiązujące do 30.06.2022 dostępne do pobrania pod linkiem: 

https://domodi.pl/docs/OWW_2022_06_Domodi.pdf 
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