
Samba.ai Warunki ogólne

WARUNKI OGÓLNE - APLIKACJA SAMBA.AI

1. DEFINICJE

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, w niniejszych Warunkach poniższe terminy pisane z wielkich
liter mają następujące znaczenia:

„Aplikacja” oznacza aplikację Samba.ai prowadzoną przez Dostawcę, w skład której wchodzi
oprogramowanie do monitorowania i analizowania zachowania użytkowników stron internetowych
Klienta lub innych systemów informatycznych prowadzonych przez Klienta oraz planowania na tej
podstawie ukierunkowanych kampanii marketingowych.

„Kodeks cywilny” oznacza czeską Ustawę nr 89/2012 Coll., Kodeks Cywilny.

„Warunki” oznaczają niniejsze Warunki Ogólne – Aplikacja Samba.ai.

„Kontakt E-Mail” oznacza adres e-mail Klienta, na który ma być dostarczona komunikacja związana
z Umową i jej realizacją.

„Umowa” oznacza umowę między Klientem a Dostawcą o świadczenie uzgodnionych Usług.
Niniejsze Warunki stanowią integralną część każdej takiej Umowy, chyba że w takiej Umowie
wyraźnie ustalono inaczej.

„Klient” oznacza osobę, która zawiera z Dostawcą umowę o świadczenie Usług.

„Oprogramowanie po Stronie Klienta” oznacza oprogramowanie, które gromadzi dane ze stron
internetowych Klienta i/lub innych systemów informatycznych Klienta w celu analizy tych danych w
Aplikacji.

„Opłaty” oznaczają wynagrodzenie, które Klient płaci Dostawcy za świadczenie Usług. Opłaty nie
zawierają podatku VAT ani innych podobnych podatków lub opłat wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, chyba że ustalono inaczej.

„Strona”, „Strony” oznaczają Klienta i Dostawcę, osobno lub łącznie, w zależności od kontekstu.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie dane uznawane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych które Klient przekazuje Dostawcy (w tym, między innymi,
poprzez zapewnienie Dostawcy dostępu do tych danych przez Oprogramowanie po Stronie Klienta) w
związku z wykonywaniem Usług.

„Dostawca” oznacza podmiot prowadzący Aplikację i świadczący Usługi na rzecz Klienta, tj.
DiffSolutions s.r.o., spółki utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem czeskim, z siedzibą pod
adresem Praha 10 - Dubeč, Nad mlýnským potokem 640/10, PSČ 10700, numer identyfikacyjny
24791288, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C., nr
174549.

„Usługi” oznaczają usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami
Umowy.

2. ZAWARCIE UMOWY I ZMIANY

2.1 Aby móc korzystać z Usług, każdy Klient musi zawrzeć umowę z Dostawcą (łącznie z
wyrażeniem zgody na niniejsze Warunki). Usługi będą świadczone wyłącznie na rzecz
przedsiębiorców w ramach ich działalności gospodarczej lub zawodowej.
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2.2 W celu zawarcia Umowy, Klient wypełnia formularz rejestracyjny w Aplikacji lub kontaktuje
się z Dostawcą drogą mailową lub telefoniczną. Przed zawarciem Umowy Dostawca może
sprawdzić ważność i funkcjonowanie adresu e-mail i numeru telefonu Klienta.

2.3 Dostawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy z Klientem ani do podania przyczyn
odrzucenia oferty.

2.4 Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy każda ze Stron posiada podpisaną przez drugą
Stronę Umowę, w każdym przypadku najpóźniej w momencie, gdy Dostawca rozpocznie
świadczenie Usług zgodnie z wnioskiem Klienta.

2.5 Klient i Dostawca mogą wyrazić zgodę na zawarcie umowy w inny sposób niż określony w
punktach 2.2-2.4, pod warunkiem, że zostanie ona zawarta w formie pisemnej i będzie
zawierać wyraźną zgodę Klienta na niniejsze Warunki.

2.6 Klient może zażądać w formie pisemnej zmiany zakresu Usług. Dostawca nie jest
zobowiązany do przyjęcia takiego wniosku ani do podania przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli
Dostawca zaakceptuje taki wniosek, wystawi pisemne potwierdzenie i wyśle takie
potwierdzenie pocztą elektroniczną na E-mail Kontaktowy; zmiana wchodzi w życie z chwilą
doręczenia takiego potwierdzenia na E-mail Kontaktowy, w każdym przypadku najpóźniej w
momencie, gdy Dostawca rozpocznie świadczenie Usług zgodnie z taką zmianą.

2.7 Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Dostawca ma prawo do
wprowadzania stosownych zmian do niniejszych Warunków zgodnie z artykułem 1752 (1)
Kodeksu Cywilnego. O każdej takiej zmianie Dostawca powiadomi Klienta z co najmniej
30-dniowym wyprzedzeniem przed jej wejściem w życie.  Klient powinien poinformować
Dostawcę o braku zgody na zmianę przed jej wejściem w życie, w przeciwnym razie zmianę
uznaje się za zaakceptowaną przez Klienta. Jeśli Klient w odpowiednim czasie poinformuje
Dostawcę o braku zgody na zmianę, Umowa zostanie uznana za rozwiązaną z dniem wejścia
w życie zmiany.

3. KOMUNIKACJA

3.1 Klient zapewnia, że dane kontaktowe podane Dostawcy przy zawieraniu Umowy (w
szczególności E-mail Kontaktowy) są poprawne i że działają poprawnie. Klient nie może
dochodzić od Dostawcy roszczeń z tytułu błędów w komunikacji wynikających z naruszenia
powyższego zobowiązania.

3.2 Dostawca komunikuje się z Klientem przede wszystkim za pomocą wiadomości e-mail
wysyłanych na E-mail Kontaktowy. Klient komunikuje się z Dostawcą za pomocą poczty
elektronicznej na adres podany na stronie internetowej Dostawcy. Strony uzgadniają, że jeżeli
niniejsze Warunki lub jakiekolwiek przepisy obowiązującego prawa wymagają przekazania
informacji w formie pisemnej, będzie ona obejmować wiadomości e-mail, pod warunkiem że
taka wiadomość e-mail zawiera dane identyfikacyjne (przynajmniej imię i nazwisko oraz
adres e-mail) osoby, która ją wysłała.

4. ŚWIADCZENIE USŁUG

4.1 Zakres Usług zostanie określony w Umowie.

4.2 Wszystkie Usługi służą do analizowania zachowania użytkowników stron internetowych
Klienta lub innych systemów informatycznych prowadzonych przez Klienta oraz planowania
na tej podstawie ukierunkowanych kampanii marketingowych. Za realizację i prowadzenie
takich kampanii marketingowych wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient, a Dostawca w

2



Samba.ai Warunki ogólne

żadnym wypadku nie jest traktowany jako strona tworząca, zamawiająca, przetwarzająca lub
rozpowszechniająca w odniesieniu do dowolnych reklam w oparciu o Usługi.

4.3 Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszystkie elementy Aplikacji
stanowią własność intelektualną Dostawcy, chyba że wyraźnie zaznaczono, że stanowią one
własność intelektualną osób trzecich. Klient zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich
działań, które mogłyby naruszyć prawa Dostawcy lub osób trzecich do takiej własności
intelektualnej.

4.4 Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszystkie elementy
Oprogramowania po Stronie Klienta stanowią własność intelektualną Dostawcy. Dostawca
niniejszym udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania po
Stronie Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostało ono udostępnione, tzn. w celu gromadzenia
danych dotyczących zachowania użytkowników na stronie internetowej Klienta lub w innych
systemach informatycznych Klienta i w ściśle ograniczonym okresie obowiązywania Umowy.
Po rozwiązaniu Umowy Klient jest zobowiązany do usunięcia Oprogramowania po Stronie
Klienta ze wszystkich systemów i nośników danych Klienta i do zaprzestania dalszego ich
wykorzystania.

4.5 Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszystkie materiały przekazane
mu przez Dostawcę w ramach wykonywania Usług stanowią własność intelektualną
Dostawcy. Dostawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z tych
materiałów w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz na wykonanie
uzasadnionej liczby kopii w tym celu, przy czym licencja ta nie obejmuje odsprzedaży,
wypożyczenia, użyczenia ani publicznego udostępniania. Taka licencja nie jest ograniczona
co do czasu lub terytorium użytkowania.

4.6 Klient jest zobowiązany do ochrony swojej nazwy użytkownika i hasła dostępu do Aplikacji
oraz do nieujawniania tych danych osobom trzecim. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności
za niewłaściwe użycie takiej nazwy użytkownika i hasła.

4.7 Klient będzie korzystał z Aplikacji oraz Oprogramowania po Stronie Klienta w ścisłej
zgodności ze specyfikacją i instrukcją obsługi oraz powstrzyma się od wszelkich działań,
które mogłyby naruszyć bezpieczeństwo, funkcjonalność lub dostępność Aplikacji lub
Oprogramowania po Stronie Klienta. Ponieważ świadczenie Usług jest uzależnione od
prawidłowego działania Oprogramowania po Stronie Klienta, Klient powinien bezwzględnie
przestrzegać specyfikacji i wymagań operacyjnych takiego Oprogramowania. Klient
gwarantuje również i zapewnia, że działanie Oprogramowania po Stronie Klienta na stronach
internetowych i/lub w innych systemach informatycznych jest zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa (w tym, bez ograniczeń, w odniesieniu do plików „cookie”); za takie
działanie odpowiada wyłącznie Klient. Klient nie może dochodzić roszczeń z tytułu wad
Usług wynikających z naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z niniejszego
punktu 4.7.

4.8 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych zgromadzonych
na stronach internetowych lub w systemach informatycznych Klienta. Dostawca nie ponosi
również odpowiedzialności za wady Usług wynikające z niedokładnych lub niekompletnych
danych przekazanych przez Klienta (chyba że niedokładność lub niekompletność danych jest
spowodowana przez Dostawca).

4.9 Zakres, funkcjonalność i dostępność Usług w bezpłatnej wersji Aplikacji leży wyłącznie w
gestii Dostawcy. Dostawca jest uprawniony do zmiany lub zmiany zakresu takich Usług, w
tym zakończenia jakiejkolwiek Usługi lub jej części lub zakończenia bezpłatnej wersji
Aplikacji jako takiej, bez żadnej rekompensaty lub wcześniejszego powiadomienia Klienta.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady funkcjonalności lub
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dostępności bezpłatnej wersji Aplikacji. Dostawca może również zmienić zakres,
funkcjonalność lub dostępność płatnej wersji Aplikacji; o ich istotnych zmianach powiadamia
się i przyjmuje przez Klienta w ten sam sposób, co w artykule 2.7.

4.10 Dane zebrane i przekazane Dostawcy w wyniku działania Oprogramowania po Stronie
Klienta pozostają własnością Klienta.  Dostawca ma prawo do anonimizacji tych danych w
taki sposób, aby straciły one charakter danych osobowych i w żaden sposób nie mogły być
przypisane do Klienta. Takie anonimowe dane są własnością Dostawcy, który jest w
szczególności uprawniony do korzystania z nich bez żadnych ograniczeń, w tym łączenia tych
danych z innymi danymi lub przekazania ich osobom trzecim. W przypadku, gdy dane te są
chronione prawem własności intelektualnej, Klient udzieli Dostawcy wyłącznej, bezpłatnej
licencji na korzystanie z nich, nieograniczonej co do terytorium, czasu, objętości, celu i
sposobu wykorzystania, z prawem do przeniesienia licencji i udzielania podlicencji. Licencja
obejmuje również prawo Dostawcy do zmiany lub modyfikacji danych w jakikolwiek sposób,
ich adaptacji (w tym tłumaczenia), połączenia ich z innymi danymi lub włączenia do zbioru
utworów. Licencja nie wygasa w momencie rozwiązania Umowy.

5. OPŁATY

5.1 Klient zapłaci Dostawcy Opłaty zgodnie z planem cen mającymi zastosowanie do Klienta,
chyba że Klient korzysta z bezpłatnej wersji Aplikacji, która jest świadczona nieodpłatnie.
Klient ma prawo do przeniesienia pomiędzy opłatą a płatnymi wersjami Aplikacji, jak
również między różnymi planami cenowymi płatnej wersji Aplikacji za pośrednictwem
interfejsu Aplikacji zgodnie z artykułem 2.6. Jeżeli obowiązujący plan cenowy jest oparty na
wielkości bazy danych klienta Klienta i / lub liczbie wiadomości wysłanych z poziomu
Aplikacji, Dostawca ma prawo naliczyć dodatkową opłatę określoną w obowiązującym planie
cenowym za nadwyżkę rozmiaru bazy danych i / lub liczby wiadomości. Taka dodatkowa
opłata jest ujęta w fakturze za następny okres fakturowania zgodnie z art. 5.1.

5.2 O ile Umowa nie stanowi inaczej, okres fakturowania wynosi 1 miesiąc, licząc od dnia, w
którym Dostawca rozpoczyna świadczenie usług na rzecz Klienta, i trwa w dalszych okresach
miesięcznych. Faktury są wysyłane do Klienta na E-mail Kontaktowy. Termin płatności faktur
wynosi 15 dni. W przypadku opóźnienia w płatności klienta trwającego dłużej niż 15 dni od
daty wymagalności faktury, Dostawca ma prawo zawiesić świadczenie usług, a gdy
opóźnienie trwa dłużej niż 30 dni od daty wymagalności faktury, stanowi to istotne naruszenie
umowy i tym samym uprawnia Dostawcę do odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.3 Jeśli Klient nie zapłaci faktury w terminie, Dostawca może również naliczyć odsetki za
zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.4 Dostawca może zmienić dowolny plan cenowy według własnego uznania. Taka zmiana
zostanie przekazana klientowi i zaakceptowana w ten sam sposób, w jakim określono art. 2.7.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność Dostawcy za szkody lub inne rodzaje strat poniesionych przez Klienta z
winy Dostawcy w wyniku naruszenia przez Dostawcę postanowień Umowy lub innych
przepisów prawa związanych z Umową, nie może przekraczać wysokości całkowitych opłat
uiszczonych przez Klienta Dostawcy w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, w
którym nastąpiło naruszenie. W żadnym wypadku Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za
utracone korzyści. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w
przypadkach, w których ograniczenie odpowiedzialności jest wyłączone na mocy przepisu
prawa właściwego, od którego nie można odstąpić za porozumieniem stron.
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7. DANE OSOBOWE

7.1 W przypadku, gdy Usługa obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę,
Klient oświadcza Dostawcy, że dane te zostały zebrane przez Klienta i przekazane Dostawcy
w pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającym dyrektywę 95/46/WE
(„Rozporządzenie”), a ich przetwarzanie przez Dostawcę zgodnie z umową nie spowoduje
naruszenia zobowiązań umownych lub innych zobowiązań prawnych wobec osób, których
dotyczą dane osobowe, ani naruszenia obowiązującego prawa (w tym Rozporządzenia). Jeśli
takie oświadczenie okaże się nieprawdziwe, Klient zobowiązany jest do pełnego zwolnienia
Dostawcy z odpowiedzialności i zadośćuczynienia za wszelkie szkody lub inne krzywdy,
jakie Dostawca poniesie w wyniku takiego nieprawdziwego oświadczenia.

7.2 Klient jest administratorem danych osobowych, a Dostawca przetwarzającym dane osobowe
przekazane Dostawcy przez Klienta w związku z wykonywaniem Usług.

7.3 W ramach świadczenia Usług Dostawca może przetwarzać w szczególności dane osobowe
dotyczące klientów Klienta, jego partnerów handlowych, użytkowników stron internetowych
lub innych systemów informatycznych Klienta lub pracowników Klienta, w tym między
innymi dane identyfikacyjne i kontaktowe tych osób (w tym adresy elektroniczne) lub dane
dotyczące zakresu i sposobu korzystania ze stron internetowych lub innych systemów
informatycznych Klienta. Dostawca nie przetwarza szczególnych kategorii danych
osobowych (danych wrażliwych) zgodnie z art. 9 Rozporządzenia.

7.4 Celem przetwarzania danych jest świadczenie Usług w ramach Umowy, w szczególności
analiza danych dotyczących korzystania ze stron internetowych lub innych systemów
informatycznych Klienta. Takie przetwarzanie danych ma, między innymi, formę analizy tych
danych, przygotowania i propozycji kampanii marketingowych opartych na tych danych itp.

7.5 Dostawca przetwarza dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia powyższego
celu przetwarzania danych, w każdym razie nie dłużej niż przez czas trwania Umowy. Po
upływie tego czasu Dostawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z punktem 7.11.

7.6 Dostawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanych instrukcji
klienta, również w przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo, któremu
podlega Dostawca; w takim przypadku Dostawca informuje klienta o takim wymogu
prawnym przed ich przetwarzaniem, chyba że prawo to zabrania takiego informowania ze
względu na ważny interes publiczny.

7.7 Dostawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
zobowiązały się do zachowania poufności lub są objęte odpowiednim ustawowym
obowiązkiem zachowania poufności.

7.8 Dostawca zapewnia podjęcie wszelkich środków zgodnie z art. 32 Rozporządzenia.

7.9 Dostawca ma prawo zaangażować inny podmiot przetwarzający dane osobowe do
przetwarzania ich tylko za uprzednią pisemną zgodą Klienta. W przypadku udzielenia takiej
zgody Dostawca będzie przestrzegać swoich obowiązków wynikających z art. 28 ust. 2 i 4
Rozporządzenia.

7.10 Przetwarzając dane osobowe, Dostawca bierze pod uwagę charakter przetwarzania danych,
wspiera Klienta odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, o ile jest to
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możliwe, w celu wypełnienia obowiązku udzielenia odpowiedzi na wniosek Klienta o
skorzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, określonych w rozdziale III
Rozporządzenia oraz w celu zapewnienia przestrzegania obowiązków wynikających z
artykułów 32-36 Rozporządzenia, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania i informacje,
którymi dysponuje Dostawca.

7.11 Dostawca zobowiązuje się, zgodnie z wyborem klienta, do usunięcia lub zwrotu wszystkich
danych osobowych po zakończeniu świadczenia usług związanych z ich przetwarzaniem,
najpóźniej w momencie rozwiązania umowy i usunięcia wszystkich istniejących kopii, chyba
że obowiązujące prawo wymaga przechowywania danych osobowych.

7.12 Dostawca udostępni klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności z
obowiązkami określonymi w niniejszym punkcie 7, jak również we wszelkich
obowiązujących przepisach prawa oraz umożliwi i weźmie udział w audytach, w tym
kontrolach, przeprowadzanych przez Klienta lub innego audytora przez niego
upoważnionego.

8. OKRES I WYPOWIEDZENIE UMOWY

8.1 Umowa staje się ważna i skuteczna zgodnie z artykułem 2.4 lub 2.5 i jest zawierana na czas
nieokreślony. Oprócz przypadków, w których Umowa może zostać rozwiązana zgodnie z
przepisami prawa właściwego, może również zostać wypowiedziane przez Klienta z
dowolnego powodu lub bez podania przyczyny pisemnym wypowiedzeniem wysłanym
pocztą elektroniczną z kontaktowego e-maila na adres support@samba.ai z 1-miesięcznym
okresem wypowiedzenia, a Dostawca ma prawo do rozwiązania Umowy z jakiegokolwiek
powodu lub bez podania przyczyny pisemnym powiadomieniem o rozwiązaniu umowy
wysłanym pocztą elektroniczną na Kontakt e-mail z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że po rozwiązaniu Umowy Dostawca usunie
konto Klienta w Aplikacji, w tym wszystkie przechowywane tam przez Klienta dane.

8.2 W przypadku, gdy Klient przestanie korzystać z Aplikacji przed rozwiązaniem Umowy,
będzie jednak uiścił wszystkie Opłaty obowiązujące do momentu wejścia w życie umowy, jak
określono powyżej (tj. w tym wszelkich obowiązujących okresów wypowiedzenia).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Wszystkie Umowy podlegają prawu Republiki Czeskiej.

9.2 Wszelkie spory wynikające z dowolnej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez
sądy Republiki Czeskiej. Właściwość miejscową takich sądów określa się na podstawie
siedziby Dostawcy w momencie wniesienia odpowiedniego powództwa sądowego.

9.3 Żadne z postanowień Umowy nie ustanawia praw ani obowiązków osoby trzeciej i nie służy
interesom osoby trzeciej.

9.4 Żadnej ze stron nie przysługuje cesja Umów, praw lub obowiązków wynikających z Umowy
na osoby trzecie, z wyjątkiem cesji dokonanej przez Dostawcę na rzecz osoby, nad którą
Dostawca sprawuje kontrolę, jest przez nią kontrolowany lub podlega wspólnej kontroli, lub
cesji wierzytelności pieniężnych Dostawcy od Klienta na osobę trzecią; Klient wyraża zgodę
na taką cesję.

9.5 Odniesienie do „Punktu" oznacza punkty niniejszych Warunków, chyba że wyraźnie ustalono
inaczej.
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