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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WISEBASE 

 

§ 1 Definicje 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1. „Administratorze” – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na podstawie Umowy - 
spółkę WISEBASE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 8A lok. 3, 00-031 
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361572; 
posiadającą REGON: 301493685, NIP: 7811854202; kapitał zakładowy 50 000,00 zł; 

2. „Dostawcy” – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, osobę prawną,  
a także osobę niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz których Administrator 
świadczyć będzie usługi na podstawie Umowy; 

3. „Odbiorcy danych” – rozumie się przez to podmiot, z którym Administrator zawarł umowę lub porozumienie na 
świadczenie usług związanych z dostępem i wykorzystywaniem danych znajdujących się w bazie danych 
Administratora udostępnianej za pośrednictwem Serwisu; 

4. „Serwisie” – rozumie się przez to serwis dostępny przez baza.wisebase.pl za pośrednictwem której Administrator 
świadczył będzie usługi; 

5. „Umowie” – rozumie się przez to umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą na odległość pomiędzy 
Administratorem a Dostawcą o treści odpowiadającej treści Regulaminu; 

6. „Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym  
w szczególności prawa i obowiązki Dostawcy, Użytkownika oraz Administratora; 

7. „Koncie” – rozumie się przez to podstronę Serwisu, udostępnioną Użytkownikowi w celu realizacji Umowy; 

8. „Użytkowniku” – rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z Konta z upoważnienia Dostawcy i w jego 
imieniu;  

9. „Elektronicznej Karcie Produktu” – rozumie się przez to zestaw danych dotyczących określonego produktu, 
wprowadzonych przez Użytkownika w imieniu Dostawcy do bazy danych prowadzonej za pośrednictwem Serwisu; 

10. „Wymagalność” – jest to informacja od Odbiorcy danych o zapotrzebowaniu na konkretną Elektroniczną Kartę 
Produktową; 

11. „Transferze Elektronicznej Karty Produktowej” – rozumie się przez to stałe udostępnienie danych z Elektronicznej 
Karty Produktowej do Odbiorcy danych na podstawie zgody Dostawcy. Zgodę Dostawcy stanowi uzupełnienie na 
Elektronicznej Karcie Produktowej numeru produktu w sieci, a tym samym połączenie danych z karty  
z wymagalnością konkretnego Odbiorcy danych. 

   

§ 2 Zawarcie Umowy 

1. W celu zawarcia Umowy Administrator przesyła na adres e-mail Dostawcy ofertę zawarcia Umowy, której integralną 
częścią jest Regulamin. 

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania na adres Administratora wiadomości e-mail, w której Dostawca 
oświadcza o przyjęciu oferty zawarcia Umowy i akceptuje Regulamin. 

3. Ponadto w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, osoba składająca oświadczenia tam wskazane, 
zobowiązana jest oświadczyć, że działa w imieniu Dostawcy lub, że działa z upoważnienia Dostawcy, które w chwili 
składania oświadczenia nie wygasło, ani nie zostało odwołane. 

4. Umowa zostaje zawarta na czas określony w ofercie.  

5. W Umowie wskazuje się także dane pierwszego Użytkownika. Za pośrednictwem Konta tego Użytkownika Dostawca 
może dodawać kolejnych Użytkowników. 

6. Dostawca zobowiązuje się, aby każdy Użytkownik działający w jego imieniu dokonał rejestracji w Serwisie i posiadał 
Konto. 

7. WiseBase świadczy usługi na rzecz Dostawcy, z chwilą podpisania Umowy. Ostatni dzień trwania Umowy, jest 
ostatnim dniem, w którym Użytkownik ma prawo do korzystania z platformy. Po upływie tego terminu, w ciągu 3 
dni roboczych, Konto jest likwidowane w WiseBase, chyba że uprzednio Dostawca podpisał nową Umowę, na nowy 
okres. 
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§ 3 Rejestracja w Serwisie 

1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego warunki w zakresie, w jakim go dotyczą 
i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez Administratora Usług i funkcjonalności w Serwisie 
jest dobrowolne i płatne zgodnie z Umową. 

3. Jeżeli osoba dokonała rejestracji w Serwisie bez uprzedniego zawarcia Umowy, wówczas Administrator może 
zawiesić Konto takiej osoby i wyznaczyć jej termin na zawarcie Umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Administrator może usunąć Konto tej osoby. 

4. Procedura rejestracji Użytkownika polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod 
adresem www.baza.wisebase.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do 
aktualizacji swoich danych w Koncie w przypadku ich zmiany, pod rygorem uznania, że dane te są prawidłowe  
i aktualne. 

5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: 

a) Użytkownik zapoznał się z Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia, 

b) Dane osobowe Użytkownika podane w procesie rejestracji oraz ewentualnie następnie zmienione 
w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw 
osób trzecich. 

6. Ponadto Użytkownik winien jest złożyć oświadczenia o: 

a) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celu 
korzystania z Konta. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża w imieniu własnym, 

b) wyrażeniu zgody na otrzymywanie, na wskazany w procesie rejestracyjnym adres e-mail, wiadomości  
e-mail wysyłanych przez Administratora w celu prawidłowej realizacji Umowy. 

7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta w Serwisie, nie wolno mu także 
udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego Konta w Serwisie do używania osobom trzecim lub innym 
Użytkownikom. 

8. Jeżeli w procesie rejestracji Użytkownik poda adres e-mail z domeną podmiotu prowadzącego działalność 
konkurencyjną wobec Administratora lub domeną podmiotu trzeciego, wówczas Administrator jest uprawniony do 
usunięcia konta Użytkownika, za uprzednim wezwaniem Użytkownika do zmiany adresu e-mail podanego  
w procesie rejestracji w terminie 7 dni od przesłania takiego wezwania. 

9. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług Serwisu nie wolno:  

a) posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającym prawa 
Administratora lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi 
z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,  

b) w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze 
erotycznym lub pornograficznym lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,  

c) publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich bez ich zgody. 

 

§ 4 Przedmiot Umowy 

1. W ramach Umowy Dostawca: 

a) Zobowiązuje się do wprowadzenia bez zbędnej zwłoki oraz zgodnych ze stanem faktycznym opisów 
produktów wymaganych przez Odbiorców danych do bazy danych dostępnej za pośrednictwem Serwisu 
za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.baza.wisebase.pl, 

b) Zobowiązuje się do udzielania Administratorowi i Odbiorcom danych informacji na temat swoich 
produktów (m.in.. skład, waga, dane logistyczne), zgodnych z wymaganiami rynku i obowiązującymi 
normami prawnymi oraz nienaruszających tajemnicy przedsiębiorstwa Dostawcy, 

c) Zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Administratora opłat zgodnie z Umową, 

d) Zobowiązuje się do przekazania materiałów w postaci plików, zdjęć, opisów pozwalających 
na zdefiniowanie Elektronicznej Karty Produktu, 

e) Udziela Administratorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i nieodwołalnej licencji 
niewyłącznej (rozwiązanie lub wygaśniecie Umowy pod jakimkolwiek tytułem nie wpływa na licencję 
udzieloną mocą niniejszego postanowienia) na wprowadzone do bazy danych zdjęcia oraz inne utwory 
towarzyszące informacji przekazanej przez Użytkownika do wprowadzenia do bazy danych prowadzonych 

http://www.baza.wisebase.pl/
http://www.baza.wisebase.pl/
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za pośrednictwem Serwisu na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym 
do utrwalania i zwielokrotniania utworów jakąkolwiek techniką i na wszelkich nośnikach oraz 
rozpowszechniania utworu, m.in. poprzez udostępnianie w sieciach informatycznych, serwisach 
mobilnych i bazach danych, 

f) Udziela zgody na udzielenie sublicencji w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w lit. (e) powyżej 
na korzystanie z wprowadzonych do bazy danych zdjęć i innych utworów na rzecz Odbiorców Danych. 

2. W ramach Umowy Administrator zobowiązuje się do: 

a) Świadczenia usługi udostępnienia i transferu Elektronicznej Karty Produktu, 

b) Umożliwienia Użytkownikowi umieszczania na platformie zdjęć, plików oraz informacji o produktach 
(stanowiących Elektroniczną Kartę Produktu) i udostępniania ich, 

c) Administrator będzie uprawniony do przesyłania komunikatów elektronicznych Użytkownikom 
dotyczących współpracy, opisów, instrukcji, błędów i innych istotnych z punktu widzenia Umowy 
komunikatów. 

 

§ 5 Prawa autorskie 

1. Dostawca oświadcza, że przysługują mu w pełni wszelkie prawa autorskie lub pokrewne do utworów oraz ich 
elementów przekazywanych Administratorowi za pośrednictwem Użytkownika i jego Konta oraz posiada pełne 
prawo do rozporządzania ww. utworami na rzecz Administratora. 

2. Dostawca oświadcza i zapewnia, że wszelkie materiały przekazane Administratorowi w ramach niniejszej Umowy 
nie naruszają praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich. 
Dostawca zwolni i zabezpieczy przed odpowiedzialnością Administratora w zakresie zobowiązań i kosztów, w tym 
kosztów obsługi prawnej, w związku z jakimkolwiek wszczętym lub grożącym wszczęciem procesem lub 
postępowaniem przed jakimkolwiek sądem lub organem administracyjnym, w przypadku roszczenia lub zarzutu, 
jakoby materiały przekazane przez Użytkownika naruszały wskazane powyżej prawa osób trzecich. W szczególności 
Dostawca na pierwsze żądanie Administratora przystąpi do toczących się postępowań podjętych przeciwko 
Administratorowi opartych na podstawie wskazanej w niniejszym ustępie i doprowadzi na własny koszt do ich 
zakończenia oraz poniesie konsekwencje finansowe opisanych wyżej roszczeń. Dostawca w każdym przypadku 
dokona zwrotu kosztów prowadzonych przez Administratora postępowań, w tym kosztów obsługi prawnej, kosztów 
sądowych, w związku z ww. roszczeniami. W przypadku, gdy w wyniku postępowania przed sądem powszechnym 
lub administracyjnym, jak również innym organem, strona przeciwna pokryje koszty sporu, Administrator na mocy 
odrębnych ustaleń dokona stosownych rozliczeń w stosunku do Dostawcy w takim zakresie, w jakim pokrył on 
koszty postępowania poniesione przez Administratora. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do praw do 
wizerunku wykorzystanych przez Dostawcę w materiałach przekazywanych w ramach Umowy i Administratorowi 
zarzucono ich bezprawne wykorzystanie.  

3. W przypadku powstania zagrożenia naruszenia jakichkolwiek dóbr osobistych lub praw osób trzecich przy realizacji 
Umowy, Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Administratora o wiadomym mu zagrożeniu 
bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od powzięcia informacji o zagrożeniu. 

 

§ 6 Odpowiedzialność za treść 

1. Dostawca jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje dotyczące produktów umieszczane w Serwisie przez 
Użytkownika w Elektronicznej Karcie Produktu. 

2. Dostawca zwolni i zabezpieczy przed odpowiedzialnością Administratora w zakresie zobowiązań i kosztów, w tym 
kosztów obsługi prawnej, w związku z jakimkolwiek wszczętym lub grożącym wszczęciem procesem lub 
postępowaniem przed jakimkolwiek sądem lub organem administracyjnym, w przypadku roszczenia lub zarzutu 
związanego ze szkodą wyrządzoną w wyniku niezgodności informacji o produkcie ze stanem faktycznym. 

 

§ 7 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Umowy mogą być składane przez Użytkownika na adres e-mail 
Administratora: support@wisebase.pl. 

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną 
powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji zwrotną wiadomością e-mail. 

 

 
 

mailto:support@wisebase.pl


 

Strona 4 

 
 

§ 8 Płatności i rozliczenia 

1. Dostawca z tytułu świadczenia usług będących przedmiotem Umowy zapłaci Administratorowi z góry 
wynagrodzenie (abonament) zgodnie z Umową. 

2. Faktura VAT dotycząca abonamentu, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie niezwłocznie wystawiona  
i niezwłocznie przesłana Dostawcy w formie elektronicznej z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury 
VAT. Dostawca wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej. 

 

§ 9 Odpowiedzialność Administratora 

1. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wyłącznie  
w zakresie określonym w Regulaminie lub wynikającym z ustawy. 

2. Administrator nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień 
Umowy w przypadku niespełnienia przez Dostawcę zobowiązania wynikającego z Regulaminu, w zakresie, w jakim 
niewykonanie przez Dostawcę takiego zobowiązania miało wpływ na niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy przez Administratora. 

3. Administrator zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp 
do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu może być utrudniony lub niemożliwy. Administrator 
zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej 
lub możliwie najkrócej. 

 

§ 10 Zmiana Regulaminu 

1. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, na co Dostawca wyraża zgodę. 

2. Administrator zawiadomi Dostawcę o zmianie Regulaminu, przesyłając do Dostawcy informację o tej zmianie  
w formie dokumentowej na adres e-mail wskazany przez Dostawcę w Umowie. W terminie 14 dni od dnia 
otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Dostawca może: 

a)  złożyć sprzeciw od zmiany Regulaminu albo, 

b)  wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.  

3. W przypadku złożenia sprzeciwu od zmiany Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana z określonym przez 
Administratora dniem wejścia w życie zmian, chyba że Dostawca złoży wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 2 lit. 
b powyżej. 

 

§ 11 Rozwiązanie Umowy 

1. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i usunąć Konto  
- w następujących przypadkach: 

a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, 

b) umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, 

d) braku zapłaty przez Dostawcę wymagalnego wynagrodzenia (abonamentu). 

2. Administrator ma prawo zawiesić Konto Użytkownika, a w szczególności zablokować możliwość edycji 
i wprowadzania zmian w bazie danych, dodawania i oferowania nowych Elektronicznych Kart Produktów,  
w przypadku opóźnienia w zapłacie abonamentu, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, dłuższego niż 14 dni.  

3. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem upływu terminu wypowiedzenia, a Konto Użytkownika zostaje usunięte.  
W razie wypowiedzenia Administrator zachowuje prawo do całej, wymagalnej kwoty abonamentu. 

 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Dostawca nie może bez zgody Administratora przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą mieć odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z niniejszego 
Regulaminu lub na tle Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora. 
Prawem właściwym dla rozstrzygania takich sporów jest prawo polskie. 


