
 

                                              
 
 
 
 
 
 

 

 

  

OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA ORAZ WYKONYWANIA  

UMÓW O WYŚWIETLANIE REKLAM NA NOŚNIKACH SCREEN NETWORK 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1 Ogólne warunki zawierania oraz wykonywania umów o wyświetlanie Reklam na Nośnikach 

Reklamowych (dalej zwane „Warunkami”) określają zasady zawierania i wykonywania umów 

wyświetlania Reklam na Nośnikach Reklamowych (dalej zwanych „Umowami”) przez Screen 

Network z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa (dalej zwaną „Screen 

Network”). 

1.2 W przypadku zawierania Umów poprzez Serwis i występowania z tego tytułu sprzeczności 

pomiędzy postanowieniami zawartymi w niniejszych Warunkach, a postanowieniami zawartymi 

w Regulaminie, zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w Regulaminie. 

1.3 Niniejsze Warunki są skierowane do osób nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów 

art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej zwanego „Kodeksem 

Cywilnym”). 

2. DEFINICJE 

2.1  Ilekroć w niniejszych Warunkach pojęcia wymienione poniżej zostały napisane z dużej litery, bez 

względu na to czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej, pojęciom tym nadaje się 

znaczenie określone poniżej: 

Pośrednik - agencja reklamowa lub dom mediowy, działający na rzecz Reklamodawcy. 

Dzień Roboczy – dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy w tym okresie. 

Kampania Reklamowa – wyświetlanie Reklam na Nośnikach Reklamowych na podstawie Umowy. 

Klient – Reklamodawca lub Pośrednik. 

Nośniki Reklamowe – nośniki wielkopowierzchniowe LED/LCD oraz monitory telewizyjne będące 

w posiadaniu Screen Network lub partnerów Screen Network, przeznaczone do emisji reklam 

multimedialnych, umiejscowionych przy ulicach miast, w sklepach lub innych miejscach. 

„Serwis” – serwis internetowy, którego usługodawcą jest Screen Network, dostępny pod adresem 

domenowym www.tenekran.pl umożliwiający Klientom między innymi elektroniczne składanie 

Zamówień, przechowywanie i udostępnianie Zamówień, składanie ofert zawarcia Umowy, a także 

odbieranie oświadczeń Screen Network w związku z Umową. 

Reklamodawca – podmiot, którego towary lub usługi są przedmiotem Reklamy. 

https://screennetwork.pl/
https://screennetwork.pl/
https://screennetwork.pl/
mailto:info@screennetwork.pl
mailto:info@screennetwork.pl
mailto:info@screennetwork.pl
http://www.tenekran.pl/


 

                                              
 
 
 
 
 
 

 

 

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, 

dostępny pod adresem: https://tenekran.pl/api/wp-content/uploads/2022/12/Regulamin_TenEkran.pdf 

Reklama – każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży lub innych form korzystania z towarów 

lub usług, znaków towarowych, popierania określonych spraw, idei lub osiągnięcia innego efektu 

pożądanego przez Reklamodawcę. 

Strony Umowy – Screen Network oraz Klient. 

„Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Serwisu, stanowiące ofertę 

zawarcia ze Screen Network Umowy, określające jej istotne warunki. 

3. ZASADY REALIZACJI KAMPANII REKLAMOWYCH 

3.1 Warunkiem realizacji Kampanii Reklamowej jest zawarcie Umowy pomiędzy Stronami Umowy. 

3.2 Klientowi nie przysługuje prawo do określenia kolejności wyświetleń Reklam lub rodzaju treści 

emitowanych przed wyświetleniem lub po nim. 

3.3 Klient zobowiązany jest do dostarczenia Reklamy do Screen Network nie później niż do godziny 

16:00 na 3 (trzy) Dni Robocze przed planowanym dniem jej pierwszego wyświetlenia. Reklamy 

dostarczone do Screen Network po godzinie wskazanej w zdaniu poprzedzającym będą 

uważane za doręczone w kolejnym Dniu Roboczym. 

3.4 Reklama winna zostać dostarczona do Screen Network w jeden z następujących sposobów: FTP 

lub link do materiałów zamieszczony w zasobach sieci Internetowej (np. Google Drive, 

weTransfer, OneDrive). 

3.5 Reklama winna spełniać warunki techniczne podane Klientowi do wiadomości przed zawarciem 

Umowy. 

3.6 Treść Reklamy nie może: 

3.6.1 być sprzeczna z obowiązującym przepisem prawa, w szczególności stanowić czynu 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), 

3.6.2 prowadzić do naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, 

autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych, 

3.6.3 prowadzić do naruszenia interesów Screen Network, 

3.6.4 prowadzić do popełnienia przestępstwa, 

3.6.5 być sprzeczna z postanowieniami zawartymi w Kodeksie Etyki Reklamy lub 

postanowieniami zawartymi w analogicznym kodeksem postępowania mającym 

zastosowanie do branży reklamowej. 

3.7 Screen Network może odmówić lub wstrzymać wyświetlanie Reklamy na Nośniku Reklamowym 

w przypadku, gdy w jego ocenie Reklama nie spełnia warunku określonego w niniejszych 
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Warunkach. Odmowa lub wstrzymanie przez Screen Network wyświetlenia Reklamy na 

Nośniku Reklamowym z uwagi na brak spełnienia dowolnego warunku określonego w 

niniejszych Warunkach jest równoznaczne w skutkach z niedoręczeniem Reklamy przez Klienta 

z jego winy. 

3.8 W terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia doręczenia Reklamy, Screen Network dokona we 

własnym zakresie oceny czy Reklama mająca być przedmiotem wyświetlania na Nośnikach 

Reklamowych, spełnia warunki określone w niniejszych Warunkach. Brak jakiegokolwiek 

oświadczenia w tym zakresie ze strony Screen Network w powyższym terminie będzie 

traktowany, jako akceptacja Reklamy przez Screen Network do wyświetlania na Nośnikach 

Reklamowych. 

3.9 Nie dostarczenie Reklamy w terminie określonym w punkcie 3.3 powyżej lub dostarczenie 

Reklamy nie spełniającej warunku określonego w niniejszych Warunkach, w szczególności 

warunków technicznych, może uniemożliwić przeprowadzenie Kampanii Reklamowej w 

terminie do tego przewidzianym oraz spowodować skrócenie Kampanii Reklamowej, przy 

czym w takim przypadku Screen Network zachowuje prawo do otrzymania całości kwoty 

odpowiadającej wysokości wynagrodzenia określonego w Umowie tytułem pozostawania 

przez Screen Network w gotowości do przeprowadzenia Kampanii Reklamowej. Screen 

Network nie ma obowiązku przesunięcia terminu rozpoczęcia Kampanii Reklamowej na inny 

termin, aby zapewnić Klientowi przeprowadzenie Kampanii Reklamowej w pełnym wymiarze. 

3.10 Screen Network odmawia lub wstrzymuje wyświetlanie Reklamy na Nośniku Reklamowym z 

zachowaniem przez Screen Network prawa do otrzymania całości kwoty odpowiadającej 

wysokości wynagrodzenia określonego w Umowie tytułem pozostawania przez Screen 

Network w gotowości do przeprowadzenia Kampanii Reklamowej w następujących 

przypadkach: 

3.10.1 Na wniosek upoważnionych organów administracji publicznej, organów ścigania oraz 

sądu, 

3.10.2 w przypadku otrzymania zawiadomienia lub żądania od instytucji powołanej do czuwania 

nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy, w tym w szczególności gdy 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy lub Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej zgłosi 

zastrzeżenia dotyczące Reklam, 

3.10.3 Na żądanie osób, którzy uprawdopodobnią naruszenie ich praw w wyniku wyświetlenia 

Reklamy. 

3.11 Screen Network może odmówić lub wstrzymać wyświetlanie Reklamy na Nośniku Reklamowym 

w uzgodnionym terminie z powodu opóźnienia w zapłacie na rzecz Screen Network 

świadczenia pieniężnego z jakiegokolwiek tytułu. W takim przypadku zastosowanie ma 

postanowienie zawarte w punkcie 3.9 powyżej. 

3.12 Z przyczyn technicznych lub z innych powodów Reklama może nie zostać wyświetlona przez 

Screen Network na Nośniku Reklamowym w uzgodnionym terminie. W takiej sytuacji Screen 
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Network ustali wspólnie z Klientem nowy termin wyświetlenia Reklamy lub sposób rozliczenia 

za niezrealizowaną część świadczeń. 

3.13 Jeżeli wyświetlenie Reklamy na Nośniku Reklamowym nastąpi w sposób niezgodny z Umową 

emisja Reklamy nie odbędzie się, bądź odbędzie się niezgodnie z Umową, Screen Network 

ustali wspólnie z Klientem nowy termin wyświetlenia Reklamy lub sposób rozliczenia za 

niezrealizowaną część świadczeń. 

3.14 W przypadku złożenia Screen Network przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu lub 

wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy z innej przyczyny niż zawinione niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przez Screen Network zobowiązania do wyświetlania Reklam w ramach 

Kampanii Reklamowej, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Screen Network całości 

kwoty odpowiadającej wysokości wynagrodzenia określonego w Umowie tytułem 

pozostawania przez Screen Network w gotowości do przeprowadzenia Kampanii Reklamowej. 

W przypadku, gdy złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi 

po dokonaniu zapłaty części wynagrodzenia na rzecz Screen Network, kwota należna Screen 

Network zostanie pomniejszona o kwoty zapłacone przez Klienta do dnia otrzymania przez 

Screen Network oświadczenia o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy. 

4. PRZEDMIOT UMOWY. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW 

4.1 Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Screen Network Kampanii Reklamowych. 

4.2 Umowa może być zawarta w jednej z następujących form: 

4.2.1 w formie pisemnej, w tym z wykorzystaniem wzorca Umowy stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszych Warunków, 

4.2.2 w formie dokumentowej poprzez przesłanie skanu Umowy zawierającej podpis/y osób 

uprawnionych do reprezentowania Klienta na następujący adres email Screen Network: 

info@screennetwork.pl oraz przesłanie przez Screen Network skanu Umowy zawierającej 

podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania Screen Network na adres email Klienta, 

z którego została wysłana wiadomość email do Screen Network zawierająca skan Umowy, 

4.2.3 poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia w Serwisie i jego akceptację przez Screen 

Network w sposób określony w Regulaminie. 

4.3 Zawarcie przez Klienta Umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia i 

udzieleniem przez niego zapewnienia wobec Screen Network, że wyświetlanie przez Screen 

Network Reklamy na Nośnikach Reklamowych nie naruszy jakichkolwiek przepisów prawa oraz 

że Reklamodawca jest uprawniony z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do 

Reklamy w zakresie niezbędnym do jej wyświetlania przez Screen Network na Nośnikach 

Reklamowych, a jej wyświetlanie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności 

autorskich praw osobistych, dóbr osobistych oraz praw do wizerunku. Jednocześnie Klient 

oświadcza i zapewnia, że wyświetlanie Reklamy przez Screen Network w wykonaniu Umowy nie 

wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Screen Network jakiegokolwiek wynagrodzenia (w tym 
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tantiem) na rzecz twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy tworzeniu 

i produkcji Reklamy, pobieranych przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 

5. WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ KAMPANII REKLAMOWYCH. ZASADY PŁATNOŚCI 

WYNAGRODZENIA 

5.1 Screen Network przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji Kampanii Reklamowej ustalone z 

Klientem. 

5.2 W przypadku Umów zawartych w sposób określony w punkcie 4.2.1 oraz 4.2.2, wynagrodzenie 

jest wpisane w treści Umowy. 

5.3 Do wynagrodzenia Screen Network zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) 

obliczony według obowiązującej stawki. 

5.4 Podstawą zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji Kampanii Reklamowej będzie faktura VAT, 

którą Screen Network będzie wystawiał i doręczał Klientowi po zakończeniu Kampanii 

Reklamowej lub po zakończeniu miesiąca, w którym Kampania Reklamowa była realizowana, 

chyba że Umowa stanowi inaczej. 

5.5 Jeżeli Kampania Reklamowa obejmuje okres realizacji dłuższy niż miesiąc, wówczas Screen 

Network będzie wystawiał i doręczał Klientowi fakturę po zakończeniu miesiąca, w którym 

Kampania Reklamowa była realizowana, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

5.6 Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji Kampanii Reklamowej będzie dokonywana 

przelewem bankowym na wskazany na fakturze rachunek bankowy Screen Network, w terminie 

14 (czternastu) dni od dnia wystawienia faktury VAT, chyba że Umowa stanowi inaczej lub 

zastosowanie ma przypadek wskazany w punkcie 5.7 poniżej. 

5.7 W przypadku zawarcia Umowy w sposób wskazany w punkcie 4.2.3 powyżej, wynagrodzenie 

należne Screen Network za świadczone Usługi winno być zapłacone z góry przed rozpoczęciem 

realizacji Kampanii Reklamowej. 

5.8 Za dzień zapłaty wynagrodzenia należnego Screen Network przyjmuje się dzień uznania 

rachunku bankowego Screen Network pełną kwotą należnego Screen Network wynagrodzenia. 

5.9 Klient nie będzie dokonywał żadnych potrąceń swoich wierzytelności z wierzytelnościami Screen 

Network chyba, że Strony uzgodnią inaczej. 

6. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON. REKLAMACJE KLIENTA 

6.1 Odpowiedzialność za treść Reklamy ponosi Klient. 

6.2 W przypadku, gdyby wyświetlenie przez Screen Network Reklamy na Nośniku Reklamowym 

spowodowało naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich, a w 

szczególności dóbr osobistych, autorskich praw majątkowych lub osobistych lub praw 
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pokrewnych, praw do znaków towarowych lub stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji, Klient 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i zaspokojenia wszelkich roszczeń zarówno osób 

trzecich, jak i Screen Network. Klient zobowiązany jest również do zwrotu Screen Network 

wszelkich kwot, które ten zobowiązany będzie ponieść tytułem jakichkolwiek świadczeń, 

odszkodowań, opłat lub kar, wskutek wyświetlenia Reklamy na Nośniku Reklamowym sprzecznej 

z prawem lub naruszającej prawa osób trzecich. 

6.3 Screen Network ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 

Odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez Screen Network nie może przekroczyć 

wartości wynagrodzenia netto wskazanego w Umowie. Odpowiedzialność Screen Network z 

tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona. 

6.4 Screen Network nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji Kampanii Reklamowej z 

przyczyn niezależnych, w tym w szczególności z powodu: 

6.4.1 awarii lub uszkodzenia Ekranu objętego Kampanią Reklamową, 

6.4.2 niezależnej od Screen Network przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

6.4.3 decyzji organów administracji publicznej, w tym w szczególności zarządców dróg, urzędów 

właściwych dla spraw budowlanych oraz, dotyczących pośrednio lub bezpośrednio Nośnika 

Reklamowego objętego Kampanią Reklamową, 

6.4.4 zastosowanie się do nakazów lub zakazów wynikających z przepisów prawa, decyzji 

administracyjnych lub innych dokumentów, 

6.4.5 zaistnienia przypadku siły wyższej uniemożliwiającego w całości lub w części realizację 

Kampanii Reklamowej, w tym w szczególności klęsk naturalnych takich jak: silne burze, 

huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, szkody spowodowane uderzeniem pioruna lub inne 

zdarzenia elementarnych sił przyrody, stanu klęski żywiołowej, stanu epidemii lub pandemii, 

stanu nadzwyczajnego w rozumieniu polskich przepisów, zamieszek, rewolucji, strajków, akcji 

protestacyjnych, blokad portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub 

wyjazdowych, zakazów importu lub eksportu, wypadków drogowych, katastrof budowlanych, 

ataków terrorystycznych, zamknięcia dostępu do określonych obszarów przez władze 

państwowe lub samorządowe. 

6.5 Warunkiem rozpoznania przez Screen Network reklamacji jest jej zgłoszenie przez Klienta w 

formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres Screen Network w terminie 14 (czternastu) dni 

od daty, w której Reklama miała być wyświetlona lub wyświetlenie nastąpiło w sposób niezgodny 

z Umową. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów, reklamacja nie będzie podlegała 

rozpatrzeniu. 

6.6 Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej dane Klienta, termin zawarcia Umowy, przedmiot 

reklamacji, datę, w której realizacja Kampanii Reklamowej miała nastąpić lub nastąpiła 

niezgodnie z Umową. 
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6.7 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty pełnej należności naliczonej za 

świadczenie podlegające reklamacji, tym samym nie uprawnia Klienta do opóźnienia płatności, 

zmniejszenia kwoty płatności i/lub odmowy płatności. 

6.8 W razie uwzględnienia reklamacji przez Screen Network zastosowanie ma postanowienie 

zawarte w punkcie 3.13 powyżej. 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI 

7.1 Administratorem danych osobowych podawanych przez Klienta lub Reklamodawcę w związku z 

zawarciem Umowy oraz realizacją przez Screen Network Kampanii Reklamowej na Nośnikach 

Reklamowych jest Screen Network z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa. 

Kontakt ze Screen Network w sprawach dotyczących danych osobowych możliwy jest poprzez 

e-mail na adres: daneosobowe@digitalnetwork.pl lub na adres jego siedziby. 

7.2 W związku z zawieraniem Umów oraz realizacją przez Screen Network Kampanii Reklamowej na 

Nośnikach Reklamowych Screen Network zbiera i przetwarza dane osobowe w sposób 

określony szczegółowo w Polityce Prywatności. Dokument ten określa także zakres, cele i 

podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Screen Network oraz wskazuje 

uprawnienia osób, których dane dotyczą, a także zasady, na jakich dane osobowe są 

udostępniane osobom trzecim. 

8. POUFNOŚĆ 

8.1 Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących aspektów zawarcia 

i wykonywania Umowy ani treści jej postanowień, a także informacji finansowych, technicznych 

oraz informacji innego rodzaju, ujawnionych Stronie w związku z zawarciem oraz wykonywaniem 

Umowy w jakiejkolwiek formie, materialnej lub niematerialnej i zapisanych na jakimkolwiek 

nośniku, w szczególności udostępnionych w formie elektronicznej (zwanych w niniejszej Umowie 

„Informacjami Poufnymi”). Postanowienie to nie ma zastosowania w stosunku do ujawnienia 

Informacji Poufnych: (i) których ujawnienie jest wymagane dla wykonania orzeczenia sądu albo 

zastosowania aktu prawnego, lub (ii) pracownikom, osobom współpracującym na podstawie 

stosunku cywilno-prawnego, jak też profesjonalnym doradcom (w tym doradcom prawnym, 

księgowym lub finansowym), lecz tylko tym, którzy muszą mieć dostęp do Informacji Poufnych w 

celu związanym ze współpracą Stron lub w celu należytego wykonania swoich zobowiązań lub 

uprawnień wobec Strony i tylko w zakresie niezbędnym do wykonania takiego zobowiązania lub 

uprawnienia, przy czym Strona zobowiąże powyższe osoby do zachowania tajemnicy 

przekazanych Informacji Poufnych, a za ujawnienie przez te osoby Informacji Poufnych, w sposób 

niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Strona będzie odpowiadać jak za własne 

działanie lub zaniechanie. Postanowienie to pozostaje w mocy zarówno w czasie obowiązywania 

Umowy, jak i po ustaniu stosunku zobowiązaniowego bez względu na przyczynę takiego ustania. 
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8.2 Obowiązek poufności wygasa w terminie 3 (trzech) lat od ostatniego dnia zakończenia Kampanii 

Reklamowej. 

9.  POWIADOMIENIA 

9.1 Z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w punkcie 9.2 poniżej, wszelkie oświadczenia woli i 

wiedzy składane w związku z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy mogą być składane 

jednoosobowo przez osoby uprawnione do reprezentowania Strony lub przez osoby wskazane 

przy zawarciu Umowy lub w trakcie jej wykonywania do bieżących kontaktów w formie 

dokumentowej, tj. w formie wiadomości email. Klient zobowiązany jest do składania oświadczeń 

woli i wiedzy w związku z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy na następujący adres email: 

info@screennetwork.pl.  

9.2 Zmiana Umowy oraz złożenie oświadczenia o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu lub odstąpieniu 

od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9.3 Klient zobowiązany jest do podania Screen Network adresu email, na który ma następować 

składanie w imieniu Screen Network oświadczeń woli i wiedzy w związku z zawarciem oraz 

wykonywaniem Umowy. 

9.4 W przypadku Umów zawartych w sposób wskazany w punkcie 4.2.3 powyżej, oświadczenia woli 

i wiedzy uważane są za doręczone, jeśli zostały złożone prawidłowo w ramach Serwisu. 

9.5 Doręczanie dokumentów w związku z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy może następować 

poprzez przesłanie skanów dokumentów zawierających podpis/y osób/osoby uprawnionej do 

reprezentowania Strony lub wskazanej do bieżących kontaktów w sposób określony w punkcie 

9.1 powyżej, chyba że Screen Network zażąda złożenia oryginału dokumentu lub jego odpisu 

poświadczonego przez notariusza za zgodność z oryginałem. 

9.6 Oświadczenia lub dokumenty kierowane do Screen Network w inny sposób niż określony w 

punkcie 9 nie będą uważane za prawidłowo doręczone i nie wywołują skutków prawnych między 

Stronami. W zakresie dopuszczalnym przez prawo Strony wyłączają stosowanie formy 

dokumentowej innej niż wiadomość e-mail. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1 Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszych Warunków, przyjmuje je do wiadomości i 

w pełni akceptuje. 

10.2 Przeniesienie praw lub obowiązków Klienta wynikających ze Umowy wymaga zgody Screen 

Network wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.3 Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy jest prawo polskie. 

10.4 W sprawach nieuregulowanych w Umowie i niniejszych Warunkach, stosuje się w szczególności 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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10.5 Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem, wykonaniem, niewykonaniem, tudzież 

nienależytym wykonaniem Umowy, a także dotyczące innych kwestii związanych z Umową, będą 

rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują się działać w dobrej 

wierze w celu rozwiązania sporu, zważając na cel niniejszej Umowy i przy równym uwzględnieniu 

zasługujących na uwzględnienie interesów Stron. 

10.6 W przypadku, gdy procedura przewidziana w punkcie 10.5 powyżej okaże się nieskuteczna, spór 

będzie przedstawiony do rozpoznania przez odpowiedni sąd Rzeczypospolitej Polskiej właściwy 

dla siedziby Screen Network. 

10.7 Niniejsze Warunki są nieodpłatnie udostępniane na stronie www.screennetwork.pl, także 

w formacie .pdf, który umożliwia nieodpłatne pobranie Warunków i zapoznawanie się z nimi. 

 

Data wejścia w życie Warunków: 12 października 2020 roku 

Data ostatniej aktualizacji Warunków: 9 grudnia 2022 roku 
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