
Ogólne Warunki Współpracy (OWW) z serwisem biuromagazyn.pl 

§1. Definicje 

1. „Serwis biuromagazyn.pl”  - zwany dalej: „Portalem sprzedaży”, „serwisem Internetowym”, 

„Sklepem” lub ”Stroną” 

2. „Kontrahent” - zwany dalej: „Producentem”, „Dystrybutorem” lub ”Stroną” 

3. „Usługi biuromagazyn.pl” - usługi umożliwiające prezentację, reklamę i promocję oferty 

towarowej Kontrahenta na łamach Serwisu biuromagazyn.pl oraz na innych serwisach 

internetowych współpracujących z Serwisem biuromagazyn.pl 

4. „Mechanizm skanujący” - mechanizm umożliwiający przeprowadzenie zaczytania cen 

towarów oraz sprawdzenie poprawności odnośników do stron lub serwerów handlowych 

Kontrahenta 

5. „Integracja techniczna” - proces technologiczny polegający na zamieszczeniu i aktualizowaniu  

szczegółowych informacji o produktach Kontrahenta na stronach Serwisu Biuromagazyn.pl.  

6. „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. 

7. „Podmioty współpracujące” – wszystkie firmy, osoby fizyczne współpracujące z Serwisem 

biuromagazyn.pl -zarówno w procesie obsługi technicznej, prawnej czy sprzedażowej nie 

wykluczając innych serwisów internetowych współpracujących z Serwisem biuromagazyn.pl 

8. „Materiały multimedialne” – wszelkie zdjęcia, filmy, rysunki techniczne, certyfikaty używane 

przez Serwisu biuromagazyn.pl  - są pobierane ze stron lub serwerów handlowych 

Kontrahenta. Strony wyrażają zgodę na ich udostępnianie na łamach Serwisu biuromagazyn.pl 

oraz na innych serwisach internetowych współpracujących z Serwisem biuromagazyn.pl a 

także zamieszczane w ramach prowadzonych działań na serwisach społecznościowych na 

których serwis promuje swoją działalność. Kontrahent oświadcza że udostępniane Serwisowi 

biuromagazyn.pl i podmiotom współpracującym materiały multimedialne są jego własnością 

lub ma prawo do ich udostępniania oraz że poprzez udostępnienie nie narusza on prawa 

własności osób trzecich. 

9. „Znaki graficzne” – firmy, marki, logo, znaki towarowe, znaki handlowe itp. – umieszczane przy 

każdym produkcie w Serwisie biuromagazyn.pl – są własnością Kontrahenta i użyte są w 

Sklepie w celu informacyjnym. 

10. „Informacje o kontrahentach” – Kontrahent ma prawo do umieszczenia na łamach Serwisu 

biuromagazyn.pl oraz na innych serwisach internetowych współpracujących z Serwisem 

biuromagazyn.pl – opisu zakresu swojej działalności, historii i znaku graficznego. Informacja 

nie powinna być większa niż 1000 znaków. 

11. „Wspólne działania promocyjne” – działania długo i krótkookresowe polegające na 

promowaniu Kontrahenta poprzez Serwis biuromagazyn.pl oraz na innych serwisach 

internetowych współpracujących z Serwisem biuromagazyn.pl a także zamieszczane w 

ramach prowadzonych działań na serwisach społecznościowych na których serwis promuje 

swoją działalność. 

12. OWW - Ogólne Warunki Współpracy 



§2. Prawa i obowiązki stron 

1. W ramach Współpracy Kontrahent ma prawo do: 

a. korzystania z Usług biuromagazyn.pl zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy oraz 

postanowieniami Umowy, zawartej z Kontrahentem, 

b. otrzymywania od biuromagazyn.pl koniecznego doradztwa i informacji w zakresie 

integracji i współpracy z Serwisem Biuromagazyn.pl 

c. prezentowania i promowania swojej oferty w ramach Serwisu biuromagazyn.pl 

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, numeru NIP, 

b. realizowania zobowiązań wobec Klientów Sklepu zgodnie z ofertą przedstawioną w 

biuromagazyn.pl i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa; 

c. udzielenia wszelkich informacji niezbędnych w celu dokonania integracji technicznej 

zgodnie z ustaleniami dokonanymi z biuromagazyn.pl; 

d. udostępnienia biuromagazyn.pl opisów towarów, zdjęć, informacji na temat cen 

towarów i linków prowadzących do Stron zakupowych publikowanych przez 

Kontrahenta na stronach internetowych. 

e. zachowania w poufności treści dotyczącej warunków współpracy, a w szczególności 

technologicznych, technicznych zasad i szczegółów działania Serwisu biuromagazyn.pl 

stronom trzecim, 

f. umożliwienia biuromagazyn.pl korzystania z ilustracji graficznych bądź 

fotograficznych oferowanych produktów, 

3. W ramach Współpracy biuromagazyn.pl ma prawo do: 

a. dokonywania przerw w działaniu Serwisu biuromagazyn.pl, w celu przeprowadzenia 

koniecznych prac konserwacyjnych; 

b. dokonywania przerw w działaniu Serwisu biuromagazyn.pl koniecznych do 

rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania; 

c. prezentacji Kontrahenta i jego oferty na stronach Serwisu biuromagazyn.pl oraz na 

innych serwisach internetowych współpracujących z Serwisem biuromagazyn.pl 

d. odmowy wykonania usługi lub prezentowania w Serwisie biuromagazyn.pl 

jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie że 

mogą naruszyć prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa 

osób trzecich. 

e. prezentowania w Serwisie biuromagazyn.pl tylko fabrycznie nowych produktów 

f. dowolnie prowadzić politykę promocyjną i cenową produktów Kontrahenta w oparciu 

o jego cennik detaliczny 

g. prowadzić sprzedaż projektową i hurtową produktów Kontrahenta. 

4. W ramach Współpracy i wynagrodzenia umownego biuromagazyn.pl zobowiązuje się do: 

a. świadczenia usług zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy oraz treścią umowy 

zawartej z Kontrahentem celem zapewnienia mechanizmów umożliwiających 

wykonanie zobowiązań umownych; 

b. przeprowadzenia integracji technicznej  plików produktowych Kontrahenta z 

Serwisem biuromagazyn.pl 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. Aktualizacja będzie przeprowadzana przez 



pracowników biuromagazyn.pl  lub podmioty współpracujące z częstotliwością 

ustaloną między Stronami. 

e. udostępnienia raportów zawierających informacje na temat zainteresowania 

produktami Kontrahenta przez internautów odwiedzających Serwis biuromagazyn.pl 

f. przeprowadzenia konkursów z udziałem Sklepu Internetowego na podstawie 

indywidualnych ustaleń 

§3 Rejestracja 

1. Rejestrację rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w 

Serwisie biuromagazyn.pl za pośrednictwem którego podaje się dane rejestrującego, w 

szczególności nazwę firmy, 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 Serwisem biuromagazyn.pl. 

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 Serwisie biuromagazyn.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która 

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

wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako 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 biuromagazyn.pl 

5. biuromagazyn.pl zastrzega sobie prawo do nie podjęcia współpracy ze zgłaszającym bez 

podawania przyczyny. O pozytywnej weryfikacji bądź o odmowie podjęcia współpracy 

biuromagazyn.pl powiadomi Kontrahenta wysyłając wiadomość na podany w formularzu 

zgłoszeniowym adres e-mail. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Sklep Internetowy uzyska 

możliwość zaakceptowania w drodze elektronicznej OWW i wysokości opłat. 

6. Zabrania się korzystania z kont innych kontrahentów oraz udostępniania swojego konta innym 

osobom. 

§4. Warunki Finansowe 

1. Wynagrodzenie biuromagazyn.pl z tytułu realizacji umowy w zakresie prezentacji i 

aktualizacji informacji na temat prezentowanej oferty, stanowi abonament i prowizja w 

wysokości ustalonej przez Strony i zaakceptowaną przez kontrahenta w Panelu 

administracyjnym, naliczany w cyklach miesięcznych zgodnie z obowiązującym 

kalendarzem. 

2. biuromagazyn.pl. może udzielić Kontrahentowi rabatu dla nowych abonentów w 

wysokości i na okres określony szczegółowo w Umowie. 

3. Kontrahent z tytułu realizacji umowy w zakresie prezentacji i aktualizacji informacji na 

temat prezentowanej oferty, będzie uiszczał abonament i prowizję (od ilości produktów 

Kontrahenta zamieszczonych na stronie Sklepu biuromagazyn.pl) w wysokości ustalonej 

przez Strony i zaakceptowanej w Panelu administracyjnym naliczaną w cyklach 

miesięcznych zgodnie z obowiązującym kalendarzem. Podstawą rozliczenia prowizji będą 

raporty przygotowywane przez biuromagazyn.pl dostępne w Panelu administracyjnym 

Kontrahenta. Raport będzie zawierał szczegółowe informacje na temat ilości 

zamieszczonych produktów oraz ilości ich sprzedaży poprzez biuromagazyn.pl  wraz z 

datami zdarzenia.  



4. Rozlicznie pomiędzy stronami będzie następować raz w miesiącu  na podstawie 

wystawionej faktury Vat dostępnej w Panelu administracyjnym. 

5. Kontrahent oświadcza, że jest podatnikiem VAT i wyraża zgodę na wystawianie faktur 

dotyczących realizacji niniejszej Umowy bez podpisu odbiorcy. 

6. 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. 

7. biuromagazyn.pl będzie wystawiać faktury zbiorcze z wyszczególnieniem konkretnych 

kategorii świadczonych usług, do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Termin 

płatności faktury wynosi 7 dni od daty jej wystawienia. Wpłaty będą zliczane w pierwszej 

kolejności do najstarszej niezapłaconej faktury przez Kontrahenta. 

8. W przypadku nie dokonania płatności w terminie określonym w pkt. 8 powyżej, 

biuromagazyn.pl zastrzega sobie powstrzymania się ze świadczeniem usług do czasu 

uregulowania należności świadczenia usług, co nie wyłącza prawa biuromagazyn.pl do 

wynagrodzenia należnego za czas powstrzymania się biuromagazyn.pl ze świadczeniem 

usług. 

9. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpłynięcia należności na rachunek 

biuromagazyn.pl  

§ 5. Prawa autorskie, Ochrona danych 

1. Kontrahent przystępując do współpracy gwarantuje, że jego Firma, wyroby oraz świadczone 

przez niego usługi, nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych. Powyższe, 

w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, dotyczy również materiałów dostarczanych 

przez Kontrahenta Serwisowi Biuromagazyn.pl w celu wykorzystania w prowadzonych przez 

nią pracach przy wykonaniu Umowy. Kontrahent oświadcza, że przysługuje mu prawo do 

używania wszelkich materiałów i dóbr znajdujący się na jego stronach internetowych, w tym 

znaków towarowych, zdjęć i opisów służących do oznaczania towarów i usług oferowanych w 

Sklepie Internetowym oraz do oznaczania samego Sklepu Internetowego. 

2. Kontrahent przystępując do współpracy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez 

biuromagazyn.pl wszelkich materiałów, o których mowa w ust. 1, w celu prezentacji towarów 

oraz oferty Sklepu Internetowego oraz w celu stworzenia bazy danych towarów 

prezentowanych w Serwisie biuromagazyn.pl oraz (w innych serwisach internetowych 

współpracujących z biuromagazyn.pl) innych serwisach biuromagazyn.pl. 

3. Kontrahent, zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie współpracy z Serwisem 

Biuromagazyn.pl wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych 

osobowych swoich klientów. W ramach współpracy biuromagazyn.pl ma prawo do 

udostępniania użytkownikom Serwisu Biuromagazyn.pl zdjęć i opisów produktów do 

tworzenia projektów zestawów prezentowanych w Serwisie biuromagazyn.pl Dostarczone 

przez Kontrahenta materiały, o których mowa w ust. 1, umieszczane są w Serwisie 

biuromagazyn.pl na czas nieoznaczony. Kontrahent może jednak rozwiązać umowę o 

świadczenie usługi w zakresie umieszczania swoich materiałów w Serwisie biuromagazyn.pl 

oraz, po rozwiązaniu Umowy, może żądać usunięcia z Serwisu biuromagazyn.pl przekazanych 

wcześniej materiałów. W razie nie otrzymania przez Serwis biuromagazyn.pl powyższego 

żądania, domniemywa się utrzymanie w mocy prawa do korzystania przez Serwis 

biuromagazyn.pl z umieszczonych materiałów. 

4. Wszelkie prawa do Serwisu biuromagazyn.pl i jego zawartości, a także do mechanizmów i 

materiałów integrujących systemy Kontrahenta i biuromagazyn.pl stanowią wyłączną 

własność biuromagazyn.pl. 



§ 6. 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. 

§ 7. Czas trwania umowy 

1. O ile Strony w konkretnej umowie 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 biuromagazyn.pl  postanowień Umowy, po bezskutecznym 

wezwania do zaprzestania naruszeń w terminie 15 dni od tego wezwania. 

4. Biuromagazyn.pl  przysługuje prawo do rozwiązania konkretnej 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. biuromagazyn.pl  przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia usług w przypadku, 

stwierdzenia zagrożenia naruszenia prawa bądź Ogólnych Warunków Współpracy z Serwisem 

Biuromagazyn.pl przez Kontrahenta, zagrożenia należytego realizowania zamówień 

składanych przez Klientów bądź zagrożenie naruszenia interesu biuromagazyn.pl   

6. Jakiekolwiek naruszenie Ogólnych warunków współpracy przez podmioty Kontrahenta może 

skutkować sankcjami opisanymi w pkt. 4 i pkt.5. 

7. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w wyniku oświadczenia, przesłanego pocztą przesyłką z 

potwierdzeniem odbioru, po uprzednim przesłaniu go za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

§8. 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. 

§9. Odpowiedzialność 

1. Sklep Internetowy i Kontrahent ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji 

zamówienia, złożonego przez Klienta, a zainicjowanego na stronie Serwisu biuromagazyn.pl 

poprzez przekierowanie Klienta/ lub udostępnienie formularza zamówienia. 

2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za 

jakość, bezpieczeństwo lub legalność produktów oferowanych w ramach Serwisu 

biuromagazyn.pl.  

3. Biuromagazyn.pl  nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerw w działaniu 

Serwisu Biuromagazyn.pl, wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub 

wymiany sprzętu i oprogramowania. 

4. Biuromagazyn.pl  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. Biuromagazyn.pl  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń 

Kontrahenta wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia jakichkolwiek usług Serwisu 

biuromagazyn.pl. 

§ 10.Postanowienia końcowe 

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

Strony ustalą w Umowie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia konkretnej Umowy, w szczególności dotyczące ustalenia 

harmonogramu i trybu przeprowadzania integracji wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Wszelkie potwierdzenia otrzymania korespondencji wymagane przez konkretną Umowę winny 

być dokonywane przez adresata korespondencji w najpóźniej w tym samym dniu roboczym. 

4. Biuromagazyn.pl  przysługuje prawo dokonania zmiany niniejszych Ogólnych Warunków 

Współpracy oraz cen usług w dowolnym terminie. Kontrahent zostanie powiadomiony o takich 

zmianach stosownym komunikatem wysyłanym na wskazany w Panelu administracyjnym 

adres email. Brak oświadczenia pisemnego Kontrahent o odmowie przyjęcia wprowadzonych 

zmian w terminie 30 dni od dnia poinformowania przyjmuje się za akceptację. Jeśli zmiany 

dotyczą wysokości stawek w przypadku nie zaakceptowania przez Kontrahenta zmienionych 

stawek ma on prawo do rozwiązania Umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem. 

5. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia Strony poszkodowanej do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych 

6. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umów zawartych z biuromagazyn.pl, 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 biuromagazyn.pl . 

7. W kwestiach nieuregulowanych w umowach zawartych z biuromagazyn.pl zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego. 


