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DJP - 23295.004 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY  

O PRZEPROWADZANIE KONTROLI NAKŁADU I DYSTRYBUCJI TYTUŁÓW PRASOWYCH 

 
1. POSTANOWENIA OGÓLNE 

1.1. Wszystkie terminy rozpoczynające się od wersalików używane w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy o 
Przeprowadzanie Kontroli Nakładu i Dystrybucji Tytułów Prasowych („OWU”) mają znaczenie określone w 
Regulaminie kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, 
obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku stanowiącym Załącznik 1 do OWU („Regulamin”), chyba że co innego 
wynika z treści OWU i pozostałych załączników do OWU.  

1.2. Wykonawcą kontroli nakładu i dystrybucji tytułów prasowych jest spółka Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113583, kapitał zakładowy 80.000 złotych, numer NIP: 
1131852247, numer REGON: 012788154 (dalej „PBC”) 

1.3. Poprzez podpisanie zamówienia kontroli nakładu i dystrybucji tytułów prasowych w formie wskazanej w 
Załączniku 2 do OWU Wydawca i PBC zawierają umowę („Umowa”) na warunkach wskazanych w OWU i 
załącznikach. OWU wraz załącznikami stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego 
i są integralną częścią Umowy.   

1.4. Integralną częścią niniejszych OWU są następujące załączniki:  

Załącznik 1 - Regulamin kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji 
Prasy, obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku; 

Załącznik 2 - Formularz Zamówienia; 

Załącznik 3 - Regulamin korzystania z bezpłatnego dostępu do oprogramowania Prasa+ Siła Marki; 

Załącznik 4 - Zasady stosowania przez członków ZKDP oprogramowania TELESKOP online jako 
elektronicznej wersji deklaracji o wysokości nakładu i dystrybucji tytułów prasowych zgłoszonych do kontroli 
ZKDP oraz wykorzystania danych udostępnionych członkom ZKDP za pośrednictwem oprogramowania 
TELESKOP online przyjęte Uchwałą Zarządu ZKDP nr 15/2018 z dnia 17 maja 2018 roku; 

Załącznik 5 - Wytyczne do kontroli za 2019 rok przyjęte Uchwałą Zarządu ZKDP nr 34/2018 z dnia 4 grudnia 
2018 roku oraz Wytyczne do kontroli za 2020 rok przyjęte Uchwałą Zarządu ZKDP nr 36/2019 z dnia 17 grudnia 
2019 rok 

Załącznik 6 - Opis Znaku Towarowego; oraz 

Załącznik 7 - Zasady obliczania Wynagrodzenia 

1.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią załączników do OWU a treścią OWU wiążące znaczenie będą miały 
postanowienia niniejszych OWU. Załączniki oraz niniejsze OWU są dostępne w każdym czasie na www.pbc.pl 
w zakładce /audyt-ZKDP/ogólne-warunki-umowy.  

2. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY 

2.1. Podpisując Zamówienie PBC zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia na rzecz Wydawcy następujących 
usług, które PBC będzie świadczyć zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych OWU i załącznikach do 
OWU: 

2.1.1. przeprowadzania Kontroli – poprzez gromadzenie Deklaracji i analizę ich prawidłowości; 

2.1.2. organizacji audytu deklaracji na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy PBC a Audytorem 
(„Audyt”);  

2.1.3. udostępniania kontrolowanych danych na zasadach określonych w Umowie i  Regulaminie;  
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2.1.4. publikacji na stronie ZKDP komunikatu średnim rocznym Nakładzie i średniej rocznej właściwej dla 
formy rozpowszechniania Kontrolowanego Tytułu Prasowego. 

2.2. Podpisując Zamówienie Wydawca -  lub podmiot działający w jego imieniu przy podpisywaniu Zamówienia -  
oświadcza, że Wydawca jest wydawcą Kontrolowanych Tytułów Prasowych wskazanych w Zamówieniu OWU. 
Zmiany listy Kontrolowanych Tytułów Prasowych odbywać się będą na zasadach  wskazanych w Regulaminie. 

2.3. Podpisując Zamówienie Wydawca zobowiązuje się do należytego wykonywania postanowień Umowy, a w 
szczególności do:  

2.3.1. przestrzegania zasad określonych w OWU i Regulaminie oraz pozostałych Załącznikach do OWU, z 
zastrzeżeniem postanowienia art. 1.5 powyżej;  

2.3.2. terminowego dostarczania Deklaracji i poddania się Audytowi; 

2.3.3. korzystania z Danych ZKDP oraz Danych Opracowanych, a także do używania Znaku Towarowego 
zgodnie z zasadami wynikającymi z OWU; 

2.3.4. terminowego regulowania Wynagrodzenia PBC określonego w OWU.  

2.4. W przypadku wątpliwości, zapytań, postulatów oraz zastrzeżeń co do zasad i sposobu realizacji przez PBC OWU 
Wydawca zobowiązany jest kierować je do zarządu PBC na adres: biuro@pbc.pl oraz jednocześnie do Zarządu 
ZKDP na adres: biuro@zkdp.pl. 

2.5. W toku wykonywania Audytu Wydawca może zawrzeć odrębną umowę z Audytorem regulującą zasady 
przetwarzania danych osobowych przez Audytora oraz zasady zachowania w poufności informacji i danych 
przekazanych Audytorowi przez Wydawcę, z  tym jednak zastrzeżeniem, że zasady wskazane w takiej odrębnej 
umowie nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać wykorzystania Danych ZKDP lub Danych Opracowanych przez 
PBC zgodnie z postanowieniami OWU oraz na zasadach takich, jakie przysługują ZKDP zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu.       

3. WYKORZYTYWANIE DANYCH PRZEZ WYDAWCÓW 

3.1. Pełne prawa do Danych ZKDP od chwili ich pozyskania przez PBC przysługują PBC. Wydawca zobowiązuje 
się stosować do zasad Posługiwania się Danymi ZKDP lub Danymi Opracowanymi zgodnie z zasadami 
wskazanymi w Regulaminie, a w szczególności rozdziale 6 Regulaminu, z uwzględnieniem regulacji 
szczególnych wskazanych w niniejszym art. 3.  

3.2. Wydawcy będą przysługiwać, następujące uprawnienia do korzystania z Danych ZKDP lub Danych 
Opracowanych, przy czym dla uniknięcia wątpliwości Strony niniejszym stwierdzają, że odpowiednio do 
charakteru poszczególnych składników Danych ZKDP lub Danych Opracowanych, uprawnienia te będą miały 
charakter licencji na korzystanie z utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych lub zezwolenia na pobieranie danych i wtórnego ich wykorzystania w całości 
lub w istotnej części, co do jakości lub ilości w rozumieniu przepisów ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych: 

3.2.1. do stałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Danych ZKDP lub Danych Opracowanych - w 
części lub w całości - jakąkolwiek techniką i na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczenia systemu, 
standardu lub formatu, w szczególności technikami drukarskimi, reprograficznymi, zapisu 
magnetycznego i cyfrowymi; 

3.2.2. do opracowywania Danych ZKDP lub Danych Opracowanych poprzez tworzenie tłumaczeń, adaptacji, 
przeróbek, dostosowań;  

3.2.3. do udostępniania Danych ZKDP lub Danych Opracowanych oraz rezultatów działań, o których mowa 
w art. 3.2.2 osobie lub osobom trzecim, zarówno publicznie (poprzez rozpowszechnianie), jak i poprzez 
bezpośrednie przekazywanie w zakresie dopuszczalnym, określonym w OWU.  

3.3. Korzystanie z Danych ZKDP lub Danych Opracowanych, określone w art. 3.2, podlega następującym zasadom: 

3.3.1. Wydawca może korzystać z Danych ZKDP lub Danych Opracowanych w celu niekomercyjnej analizy 
i przetwarzania tych danych na własne potrzeby.  
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3.3.2. Jeżeli korzystanie z Danych ZKDP lub Danych Opracowanych obejmuje udostępnienie osobie lub 
osobom trzecim Danych ZKDP lub Danych Opracowanych lub rezultatów działań, o których mowa w 
art. 3.2.2 lub, wówczas Wydawca zobowiązany będzie przestrzegać następujących zasad: 

(a) udostępnienie jest dozwolone jedynie w materiałach rozpowszechnianych w ramach 
działalności wydawniczej Wydawcy, lub w kontaktach z kontrahentami lub potencjalnymi 
kontrahentami dla celów lub w ramach transakcji, których przedmiotem nie jest udostępnianie 
Danych ZKDP lub Danych Opracowanych lub części Danych ZKDP lub Danych 
Opracowanych oraz rezultatów działań o których mowa w art. 3.2.2 , lub w ramach transakcji, 
których przedmiotem jest opracowanie media planu prasowego; oraz 

(b) udostępnienie nie może dotyczyć istotnej ilościowo części Danych ZKDP lub Danych 
Opracowanych; oraz 

(c) udostępnienie nie może być dokonywane w formacie, który umożliwiałby podgląd 
pojedynczych rekordów danych; oraz  

(d) udostępnienie nie może być dokonywane w jakiejkolwiek formie, umożliwiającej 
wykorzystanie przez odbiorcę Danych ZKDP lub Danych Opracowanych w jakimkolwiek 
oprogramowaniu służącym do przetwarzania danych, z wyjątkiem programu Microsoft Excel 
lub podobnych arkuszy kalkulacyjnych. 

3.3.3. Jeżeli korzystanie z Danych ZKDP lub Danych Opracowanych obejmuje udostępnienie Danych ZKDP 
lub Danych Opracowanych lub  rezultatów działań, o których mowa w art. 3.2.2, Wydawca 
zobowiązane są w każdym przypadku takiego udostępniania (w tym podmiotom z Grupy 
Wydawniczej), do oznaczania źródła Danych ZKDP lub Danych Opracowanych w sposób następujący: 
„Polskie Badania Czytelnictwa, audyt Związku Kontroli Dystrybucji Prasy”; 

3.3.4. W przypadku, gdy na skutek udostępnienia przez Wydawcy  rezultatów działań, o których mowa w art. 
3.2.2 wobec PBC podniesione zostaną roszczenia osób trzecich, w szczególności w związku z 
naruszeniem dóbr osobistych lub majątkowych takich osób trzecich, wówczas PBC niezwłocznie 
zawiadomi Wydawcę o wystąpieniu takich roszczeń. PBC będzie samodzielnie prowadzić obronę 
wobec roszczenia w sposób, jaki uzna za stosowny, konsultując się jednak z Wydawcą w sprawie 
prowadzenia sporu, ewentualnych ugód i środków obrony wobec roszczenia osoby trzeciej. W sytuacji 
gdy roszczenie zostanie podniesione w postępowaniu sądowym, Wydawca będzie miał prawo na własny 
koszt przyłączyć się do postępowania dotyczącego takiego roszczenia jako interwenient uboczny lub 
interwenient główny w zakresie, w jakim będzie to prawnie dopuszczalne. Jeśli wskutek takich roszczeń 
osób trzecich powstanie obowiązek zapłaty przez PBC kary umownej lub spełnienia innego świadczenia 
na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, bądź też powstanie konieczności poniesienia przez PBC 
jakichkolwiek innych wydatków, bądź powstanie jakikolwiek inny uszczerbek majątkowy po stronie 
PBC, wówczas Wydawca będzie zobowiązany wynagrodzić PBC takie poniesione świadczenia wydatki 
i uszczerbki, chyba że roszczenia takie powstaną z przyczyn innych niż leżące po stronie Wydawcy ani 
jakiegokolwiek podmiotu, za który Wydawca odpowiada z mocy prawa. W szczególności PBC nie 
będzie miało prawa do podnoszenia w stosunku od Wydawcy roszczeń, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, jeżeli koszty, wydatki, bądź inny uszczerbek majątkowy po stronie PBC powstanie na 
skutek zawinionych przez PBC błędów w postępowaniu. W każdym przypadku PBC nie będzie miała 
prawa uznać roszczenia osoby trzeciej ani zawierać w sprawie ugód bez uprzedniej pisemnej zgody 
Wydawcy, której jednak Wydawca nie ma prawa bezzasadnie odmówić; w przypadku braku 
odpowiedzi Wydawcy na pisemny wniosek PBC o wydanie powyższej zgody w terminie 10 (dziesięciu) 
dni roboczych od dnia otrzymania takiego wniosku przez Wydawcy, PBC będzie miała prawo według 
własnego uznania uznać roszczenie lub zawrzeć ugodę. 

4. OPROGRAMOWANIE 

4.1. PBC niniejszym udziela Wydawcy niewyłącznej sublicencji na używanie oprogramowania Prasa+ Siła Marki 
(„Oprogramowanie”), w całym okresie obowiązywania OWU, na następujących polach eksploatacji: 

4.1.1. wprowadzania do pamięci komputera; 

4.1.2. wyświetlania na stanowiskach komputerowych; 

4.1.3. stosowania; 
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4.1.4. przechowywania. 

4.2. Wynagrodzenie z tytułu korzystania z Oprogramowania zawarte jest w Wynagrodzeniu należnym PBC, o którym 
mowa w art. 8 poniżej.  

4.3. Oprogramowanie może być wykorzystywane przez Wydawcę na zasadach określonych w Regulaminie 
korzystania z bezpłatnego dostępu do oprogramowania Prasa+ Siła Marki stanowiącym Załącznik 3 do OWU, 
z tym zastrzeżeniem, że: 

4.3.1. wszelkie odniesienia do ZKDP zawarte w Regulaminie korzystania z bezpłatnego dostępu do 
oprogramowania Prasa+ Siła Marki stanowić będą odniesienia do PBC, 

4.3.2. zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie korzystania z bezpłatnego dostępu do 
oprogramowania Prasa+ Siła Marki nie będą miały zastosowania i zostaną zastąpione 
postanowieniami art. 6 poniżej. 

4.4. Niezależnie od powyższego, Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania Zasad stosowania przez członków 
ZKDP oprogramowania TELESKOP online jako elektronicznej wersji deklaracji o wysokości nakładu i 
dystrybucji tytułów prasowych zgłoszonych do kontroli ZKDP oraz wykorzystania danych udostępnionych 
członkom ZKDP za pośrednictwem oprogramowania TELESKOP online, których treść stanowi Załącznik 4 do 
OWU, z tym zastrzeżeniem, że: 

4.4.1. wszelkie odniesienia do ZKDP zawarte w Zasadach stosowania przez członków ZKDP 
oprogramowania TELESKOP online jako elektronicznej wersji deklaracji o wysokości nakładu i 
dystrybucji tytułów prasowych zgłoszonych do kontroli ZKDP oraz wykorzystania danych 
udostępnionych członkom ZKDP za pośrednictwem oprogramowania TELESKOP online stanowić będą 
odniesienia do PBC, 

4.4.2. zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Zasadach stosowania przez członków ZKDP 
oprogramowania TELESKOP online jako elektronicznej wersji deklaracji o wysokości nakładu i 
dystrybucji tytułów prasowych zgłoszonych do kontroli ZKDP oraz wykorzystania danych 
udostępnionych członkom ZKDP za pośrednictwem oprogramowania TELESKOP online nie będą 
miały zastosowania i zostaną zastąpione postanowieniami art. 6 poniżej. 

5. ZNAK TOWAROWY 

5.1. PBC niniejszym udziela Wydawcy niewyłącznej licencji na korzystanie ze znaku towarowego „Nakład 
Kontrolowany” określonego szczegółowe w Załączniku 6 („Znak Towarowy”) wyłącznie w celu oznaczania 
Kontrolowanych Tytułów Prasowych wydawanych przez Wydawcę oraz prowadzenia wszelkich działań 
marketingowych dotyczących takich Kontrolowanych Tytułów Prasowych („Licencja”). 

5.2. Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, na okres obowiązywania Umowy, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że Wydawca ma prawo do korzystania ze znaku Towarowego na podstawie Licencji pod 
warunkiem prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z OWU i załączników do OWU, w 
szczególności terminowego uiszczania Wynagrodzenia określonego w OWU.  

5.3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Licencja będzie trwała również po dacie udzielenia prawa 
ochronnego na Znak Towarowy przez Urząd Patentowy RP zgodnie z wnioskiem zawartym w zgłoszeniu Znaku 
Towarowego do Urzędu Patentowego RP. 

6. WINIETY, LOGOTYPY, OKŁADKI 

6.1. Na potrzeby niniejszych OWU przez Winietę rozumie się elementy graficzne, które powstały w przeszłości lub 
powstaną w przyszłości, ułatwiające identyfikację Kontrolowanych Tytułów Prasowych Wydawcy, w tym ich 
stron internetowych. Winieta może zawierać Logotyp tytułu i imitować górną połowę pierwszej strony tytułu 
i/lub stanowić kopię pierwszej strony Kontrolowanego Tytułu Prasowego. 

6.2. Na potrzeby niniejszych OWU przez Logotyp rozumie się znak towarowy, prezentację graficzną nazwy 
Kontrolowanych Tytułów Prasowych Wydawcy, składającą się z symbolu graficznego i/lub nazwy i/lub sloganu. 

6.3. Na potrzeby niniejszych OWU przez Okładkę rozumie się pierwszą stronę konkretnego wydania pisma Tytułu 
Prasowego podlegającego Kontroli, która powstała w przeszłości lub powstanie w przyszłości.  
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6.4. Wydawca niniejszym udziela PBC niewyłącznej licencji na korzystanie z Winiet, Logotypów i Okładek 
wykorzystywanych do oznaczania i identyfikacji Kontrolowanych Tytułów Prasowych przez Wydawcę, 
wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem przez PBC działań marketingowych Kontroli Dystrybucji 
Prasy, na następujących polach eksploatacji: 

 
6.4.1. utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie ww. utworów trwale lub czasowo na wszelkich no-

śnikach, w szczególności na wszelkich nośnikach magnetycznych, umożliwiających odbiór utworów 
przy wykorzystaniu komputera oraz różnego rodzaju technik multimedialnych (w tym techniki cyfrowej 
i zapisu magnetycznego), wprowadzanie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej kompu-
tera i do pamięci nietrwałej RAM, oraz do serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych, 
takich jak Internet; 

6.4.2. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym, w tym w szczególności przez publiczne sieci komputerowe, w tym w szczególności 
wprowadzenie do sieci Internet i elektroniczne udostępnianie utworów odbiorcom za pośrednictwem 
sieci Internet. 

6.5. Wydawca zobowiązuje się udzielić PBC prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 
Winiet, Logotypów i Okładek Kontrolowanych Tytułów Prasowych poprzez dostosowywanie tych Winiet, 
Logotypów i Okładek do publikacji na stronie internetowej PBC oraz na kanałach w mediach społecznościowych 
PBC, a także w innych materiałach promocyjnych, na polach eksploatacji określonych w art. 6.4 powyżej. PBC 
ma prawo do dokonywania modyfikacji otrzymywanych od Wydawcy materiałów graficznych w sposób 
wskazany przez Wydawcę w procedurze związanej z ich publikowaniem. W przypadku braku przekazania PBC 
przez Wydawcę procedury, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, PBC ma prawo sama ustalać sposób 
dokonywania modyfikacji otrzymywanych materiałów graficznych.  

6.6. W ramach licencji, o której mowa powyżej, PBC nie jest uprawnione do udzielania dalszych licencji. 

6.7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wynagrodzenie Wydawcy z tytułu udzielonej licencji 
zostało uwzględnione przez Strony w art. 8 OWU. 

6.8. Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, na okres obowiązywania Umowy.  

7. DANE OSOBOWE 

7.1. Przekazywanie w toku realizacji OWU przez Wydawcę na rzecz PBC jakichkolwiek danych osobowych („Dane 
Osobowe”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) („RODO”) należy traktować jako ich udostępnienie odrębnemu administratorowi, a nie powierzenie do 
przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu. Tym samym, PBC w odniesieniu do udostępnianych przez 
Wydawcę Danych Osobowych  posiada status odrębnego administratora i nie jest równocześnie ich 
współadministratorem lub podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe w imieniu i na rzecz Wydawcy.  

7.2. Wydawca oświadcza, że udostępnia PBC Dane Osobowe, których jest administratorem wyłącznie w celu 
umożliwienia prawidłowej realizacji OWU oraz realizacji obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

7.3. Wydawca oświadcza i potwierdza, że jako administrator Danych Osobowych posiada wynikające z powszechnie 
obwiązujących przepisów prawa, odpowiednie podstawy prawne na ich udostępnienie do PBC, a także, że spełnił 
wobec osób, których dane dotyczą w sposób wyczerpujący wszystkie obowiązki informacyjne wymagane przez 
RODO, a zwłaszcza przez art. 13 RODO, w tym dotyczące poinformowania o odbiorcach lub kategoriach 
odbiorców danych, jakim w przypadku udostępnienia w oparciu o niniejsze Porozumienie staje się PBC.  

7.4. PBC jako odrębny administrator danych będzie przetwarzać udostępniane Dane Osobowe w związku z 
wykonaniem swoich praw lub obowiązków wynikających z OWU oraz  przepisów prawa, w tym RODO. 

7.5. Wydawca zobowiązuje się przekazać PBC, w ciągu 3 dni od wystąpienia przez PBC z takim żądaniem, kopię, 
skan lub oryginał - w zależności od decyzji PBC - wszystkich klauzul informacyjnych przekazanych osobom 
których dane dotyczą, a także zgód na przetwarzanie Danych Osobowych takich osób, o ile zostały udzielone.   
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7.6. Każda ze Stron zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych uwzględniający stan wiedzy technicznej, koszt 
wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  

7.7. W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia w toku realizacji Umowy Danych Osobowych przez PBC na 
rzecz Wydawcy, przez Wydawcę na rzecz PBC, lub przez Wydawcę na rzecz Audytora, strony zobowiązują się 
do zawarcia odrębnej, zgodnej z wymogami RODO umowy o powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych z 
podmiotem który dane osobowe zostaną powierzone.   

8. WYNAGRODZENIE  

8.1. Z zastrzeżeniem art. 8.2 poniżej Wydawca zobowiązany jest wypłacać PBC wynagrodzenie („Wynagrodzenie 
PBC”) z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 2.1 powyżej, obliczone na podstawie zasad obliczania 
Wynagrodzenia stanowiących Załącznik 7 do OWU.  

8.2. Wydawca przyjmuje do wiadomości że zmiana liczby Kontrolowanych Tytułów Prasowych będzie skutkowała 
zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) wysokości Wynagrodzenia PBC.  

8.3. Wynagrodzenie PBC uiszczane będzie przez Wydawcy na podstawie faktury VAT, wystawionej przez PBC w 
terminach wskazanych w zasadach obliczania Wynagrodzenia stanowiących Załącznik 7 i płatne w terminach 
tamże wskazanych.  

9. POUFNOŚĆ 

9.1. Wydawca oraz PBC zobowiązują się, że w czasie obowiązywania Umowy i w okresie 5 lat po jej rozwiązaniu 
żadne z nich nie ujawni nikomu bezpośrednio ani pośrednio jakichkolwiek informacji, materiałów i/lub 
dokumentów otrzymanych lub uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy w jakiejkolwiek formie, 
zarówno od PBC jak i od osób trzecich, a także jakichkolwiek wyników prac uzyskanych w związku z 
wykonywaniem Umowy w jakiejkolwiek formie oraz wszelkich związanych z tym informacji, materiałów i 
dokumentów, chyba że niniejsza Umowa wyraźnie dopuszcza (lub dopuszczała w okresie jej obowiązywania) 
ujawnienie takich informacji (w tym Danych ZKDP lub Danych Opracowanych) osobom trzecim.  

9.2. Dla potrzeb OWU „informacje" oznaczają w szczególności wszelkie informacje przekazane (w formie pisemnej, 
elektronicznej, ustnej lub w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio) odpowiednio PBC albo Wydawcę przed 
lub po dacie zawarcia OWU, w tym, między innymi, informacje dotyczące określonych operacji, procesów, 
planów, pracowników, know-how, tajemnic handlowych, a także dane stanowiące Dane ZKDP lub Dane 
Opracowane.  

9.3. Postanowienia art. 9.1 – art. 9.2 nie dotyczą informacji, materiałów i/lub dokumentów, które: 

9.3.1. są lub stały się powszechnie dostępne, w sposób inny niż w skutek naruszenia OWU, lub 

9.3.2. nie mają znaczenia gospodarczego, lub 

9.3.3. muszą zostać ujawnione w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub w związku z 
toczącym się postępowaniem sądowym, administracyjnym lub sądowo-administracyjnym w którym 
uczestniczy Strona, z zastrzeżeniem jednak, że niezwłocznie po tym, jak Strona poweźmie informację 
o potencjalnym obowiązku ujawnienia informacji oraz w stopniu dozwolonym prawem przed 
dokonaniem takiego ujawnienia, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie o takim obowiązku, 
skonsultuje się z nią i będzie z nią w rozsądnym zakresie współpracowała w związku z takim 
potencjalnym zobowiązaniem do ujawnienia informacji, lub 

9.3.4. są ujawniane w niezbędnym zakresie podmiotom prowadzącym badania stanu prawnego lub 
finansowego Strony lub świadczącym na rzecz Strony usługi pomocy prawnej lub doradztwa, a 
podmioty te są z mocy prawa lub na podstawie umowy zawartej ze Stroną zobowiązane do zachowania 
poufności.  

9.4. Strony Umowy zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w zabezpieczeniu wyników prac, informacji, 
materiałów i/lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby 
trzecie, w tym w szczególności do ich należytego zabezpieczenia w posiadanych systemach informatycznych. 
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9.5. Postanowienia niniejszego art. 9 nie wyłączają i nie ograniczają w jakikolwiek sposób postanowień art. 11 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczególności Wydawca jest 
świadomy, iż ujawnienie informacji objętej niniejszym art. 9 stanowić może czyn nieuczciwej konkurencji w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wszelkimi 
konsekwencjami w tej ustawie określonymi, a także podlegać będzie odpowiedzialności karnej w związku z 
naruszeniem tajemnicy służbowej, nielegalnym uzyskaniem informacji, niszczeniem informacji, 
spowodowaniem szkody w bazach danych, zakłócaniem pracy w sieci oraz bezprawnym wykorzystaniem 
programów i danych (art. 266-268a kk., 269a kk; 269b kk). 

10. OBOWIĄZYWANIE UMOWY  

10.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

10.2. Wydawca będzie uprawniony rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

10.2.1. PBC nie będzie wykonywać w całości Umowy przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, albo  

10.2.2. PBC będzie realizować Kontrolę Nakładu w sposób rażąco odbiegający od założeń przyjętych w 
Regulaminie, z uwzględnieniem zmian wynikających z OWU.  

10.3. PBC będzie uprawniona rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

10.3.1. powstaną jakiekolwiek zaległości Wydawcy w uiszczaniu Wynagrodzenia PBC przekraczające 14 dni; 

10.3.2. Wydawca nie będzie realizować swoich obowiązków wynikających z Regulaminu i Wytycznych, lub 
będzie realizował swoje obowiązki w sposób rażąco odbiegający od założeń przyjętych w Regulaminie 
i Wytycznych, z uwzględnieniem zmian wynikających z OWU; 

10.3.3. zaistnieją inne okoliczności uniemożliwiające prowadzenie przez PBC Kontroli któregokolwiek z 
Kontrolowanych Tytułów Prasowych zgłoszonych przez Wydawcę, wynikające z Regulaminu; 

10.3.4. ZKDP okresowo ograniczy Wydawcę w prawach członka ZKDP w odniesieniu do wskazanego w 
uchwale Kontrolowanego Tytułu Prasowego, lub zawiesi w prawach członka ZKDP, występując 
jednocześnie do Sądu Koleżeńskiego o skreślenie z listy członków Związku; 

10.3.5. Wydawca naruszy zasady dotyczące korzystania z Danych ZKDP lub Danych Opracowanych określone 
w art. 3.3.1 do 3.3.3 powyżej;  

10.3.6. Wydawca wprowadzi własny wzorzec umowy dotyczącej Kontroli lub Audytu.  

10.4. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 3 (trzymiesięcznego) okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.   

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.1. W przypadku jakiejkolwiek zmiany OWU lub załączników do OWU PBC zawiadomi Wydawcę o takiej zmianie, 
pocztą elektroniczną na adres wskazany w Zamówieniu, na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie 
zmiany do OWU lub załączników i wskazaniem daty wejścia ich w życie, oraz doręczy nową treść OWU lub 
załączników ze wskazaniem dokonanych zmian lub wskaże miejsce, gdzie takie dokumenty zostały 
opublikowane. W przypadku niewyrażenia przez Wydawcę zgody na zmiany OWU lub załączników Wydawca 
będzie miał prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie nie dłuższym niż do 
dnia wejścia w życie zmian OWU. Po tym terminie zmienione warunki OWU lub załączników staną się 
integralną częścią Umowy i zastąpią dotychczasowe warunki Umowy.    

11.2. Przeniesienie przez Wydawcę praw i obowiązków (długów i wierzytelności) wynikających z Umowy wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody PBC. 

11.3. Spory powstałe w związku z zawarciem, treścią lub obowiązkami Stron wynikającymi z Umowy rozstrzygane 
będą przez sąd właściwy miejscowo dla PBC.  

 
 


