
I. DEKLARACJA WYDAWCY

b) je że li z przy czyn obiek tyw nych kam pa nia nie zo sta ła w peł ni zre a li zo -
wa na w za mó wio nym okre sie cza su, od po wied nio wy dłu ża ny jest czas
jej re a li za cji lub mo gą Pań stwo wy ko rzy stać po zo sta łą licz bę emi sji
w ko lej nym za mó wie niu.

4. Je że li bę dą chcie li Pań stwo do ko nać zmian w za mó wie niu bądź ma te -
ria le, pro si my o ich do star cze nie na piś mie (ma i lem lub fak sem) z do -
kład nym okre śle niem, na czym one ma ją po le gać. Zmia ny wpro wa dzi my
w naj bliż szym moż li wym ter mi nie, nie póź niej niż w cią gu 48 godz. w dni
ro bo cze. Gdy by oka za ło się to nie moż li we, na tych miast po in for mu je my
o tym, wska zu jąc jed no cześ nie osta teczny ter min udzie le nia od po wie dzi.

§ 2.
Za mó wie nie mu si być do star czo ne Ago rze nie póź niej niż na 3 dni ro bo -
cze przed pla no wa nym roz po czę ciem emi sji re kla my.

§ 3.
1. Ma te riał re kla mo wy w for mie go to wej do za miesz cze nia po win ni Pań -
stwo do star czyć do Ago ry naj póź niej na 2 dni ro bo cze przed pla no wa -
nym roz po czę ciem emi sji re kla my. 

2. Ma te ria ły nie zbęd ne do przy go to wa nia przez Ago rę re kla my po win ni Pań -
stwo do star czyć na 5 dni przed pla no wa ną da tą roz po czę cia emi sji re kla my.

§ 4.
Pa ra me try tech nicz ne ma te ria łu go to we go do za miesz cze nia znaj dą Pań -
stwo w Za łącz ni ku nr 1 do ni niej szych za sad ogól nych – „Spe cy fi ka cji
tech nicz nej re klam w por ta lu Ga ze ta.pl”.

§ 5.
1. Nie do trzy ma nie ter mi nu do star cze nia za mó wie nia oraz wszel kie in ne
uchy bie nia for mal ne za mó wie nia zwal nia ją Ago rę z obo wiąz ku je go re a -
li za cji oraz ewen tu al nej od po wie dzial no ści, ja ka mog ła by po wstać z te -
go ty tu łu.

2. Nie do star cze nie go to wych ma te ria łów re kla mo wych do emi sji w ter -
mi nie ozna czo nym w § 3. trak to wa ne jest ja ko od wo ła nie za mó wie nia
z kon sek wen cja mi okre ślo ny mi w  § 1. pkt. 3.

3. Je śli w wy ni ku oko licz no ści opi sa nych w pun ktach po wy żej (nie ter mi -
no we do star cze nie ma te ria łów re kla mo wych) ter min roz po czę cia kam pa -
nii zo sta nie za zgo dą Ago ry prze su nię ty, po stro nie Ago ry nie po wsta ją
obo wiąz ki od szko do waw cze z ty tu łu nie zre a li zo wa nia za mó wie nia ani
obo wią zek zwro tu na leż no ści za nie zre a li zo wa ną część za mó wie nia. 

Za mó wio ną emi sję re kla my mo gą Pań stwo op ła cić w wy bra ny przez sie -
bie spo sób:
a) przed emi sją, czy li do dnia po prze dza ją ce go emi sję włącz nie – płat -

ność z gó ry,
b) po emi sji, na pod sta wie wy sta wio nej Pań stwu fak tu ry – płat ność z do -

łu w cią gu 14 dni od wy sta wie nia fak tu ry,
c) in ny okre ślo ny w umo wie.

§ 1.
1. Ago ra nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych przez
Pań stwa re klam.

2. Po stro nie Re kla mo daw cy po zo sta je za pew nie nie, że ma on pra wo po -
słu gi wać się uży ty mi w re kla mach in for ma cja mi, da ny mi, zna ka mi to wa -
ro wy mi oraz wszel ki mi po zo sta ły mi ele men ta mi chro nio ny mi pra wem.
Zło że nie przez Pań stwa za mó wie nia jest rów noz nacz ne z Pań stwa
oświad cze niem, że po wyż szy obo wią zek zo stał speł nio ny, zaś za ma wia -
na re kla ma nie jest sprzecz na z pra wem (m. in. z za ka za mi re kla my, do -
ty czą cy mi np. gier ha zar do wych, na po jów al ko ho lo wych, wy ro bów ty to -
nio wych) lub do bry mi oby cza ja mi, jak też, że zło że nie za mó wie nia nie
na ru sza prze pi sów o za mó wie niach pu blicz nych.

Ago ra SA, wy daw ca „Ga ze ty Wy bor czej”, wła ści ciel por ta lu in ter ne to we -
go Ga ze ta.pl. Na szym klien tom za pew nia my naj wyż szą ja kość świad czo -
nych usług, rze tel ność, pro fe sjo nal ną ob słu gę i fa cho we do radz two. Od
wie lu lat kon sek wen tnie po sze rza my za kres na szych usług i po pra wia my
ich stan dard, wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom klien tów. Ni niej sze za -
sa dy ogól ne, po dob nie jak za mó wie nie lub umo wa, są nie zbęd ny mi ele -
men ta mi kształ tu ją cy mi na sze wza jem ne re la cje. Ich for ma lizm praw ny
zo stał ogra ni czo ny do mi ni mum po to, aby pod kre ślić, że isto tą na szych
re la cji jest prze de wszyst kim naj wyż sza ja kość re a li zo wa nych dla Pań -
stwa usług. Za pew nia my, że naj waż niej sza dla nas jest Pań stwa sa tys -
fak cja, ocze ki wa nia i po trze by. W zgo dzie z po wyż szą de kla ra cją bę dą in -
ter pre to wa ne wszel kie po sta no wie nia i za sa dy do ty czą ce świad czo nych
Pań stwu usług za miesz cza nia re klam.

Okre śle nia uży te w za sa dach ogól nych na le ży ro zu mieć w na stę pu ją cy
spo sób:
Za sa dy ogól ne ni niej sze za sa dy ogól ne za miesz cza nia re klam

w por ta lu Ga ze ta.pl oraz in nych na le żą cych do Ago -
ry ser wi sach in ter ne to wych;

Ago ra Ago ra Spół ka Ak cyj na z sie dzi bą w War sza wie pod
adre sem ul. Czer ska 8/10 (wy daw ca „Ga ze ty Wy -
bor czej”, wła ści ciel por ta lu Ga ze ta.pl oraz in nych
ser wi sów in ter ne to wych, re je stra cja: Sąd Re jo no wy
dla m.st. War sza wy, XIII Wy dział Gos po dar czy Kra -
jo we go Re je stru Są do we go, re jestr przed się bior ców
nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, ka pi tał za kła do -
wy 50 937 386 PLN, wpła co ny w ca ło ści);

Re kla mo daw ca oso ba fi zycz na lub praw na za ma wia ją ca za miesz -
cze nie re klam;

Re kla my środ ki re kla my in ter ne to wej prze zna czo ne do za -
miesz cze nia w por ta lu, szcze gó ło wo opi sa ne w „Spe -
cy fi ka cji tech nicz nej re klam w por ta lu Ga ze ta.pl”
udo stęp nia ne na stro nach por ta lu oraz in ne – w for -
mie uzgod nio nej po mię dzy Ago rą i Re kla mo daw cą;

Por tal por tal in ter ne to wy Ga ze ta.pl, pro wa dzo ny przez
Ago rę, do stęp ny pod ak tu al nym adre sem URL:
www.ga ze ta.pl oraz pod adre sem bę dą cym je go
uzu peł nie niem lub kon ty nu a cją, a tak że każ dym,
któ ry go za stą pi, oraz in ne na le żą ce do Ago ry ser wi -
sy in ter ne to we.

§ 1.
1. Re kla mę za mie ści my na pod sta wie zło żo ne go przez Pań stwa za mó wie nia.
Re a li za cja usłu gi do ko ny wa na jest na pod sta wie za sad ogól nych i obo wią -
zu ją cych prze pi sów pra wa. Za mó wie nie okre śla licz bę za ma wia nych emi sji,
czas trwa nia kam pa nii, lo ka li za cję i ewen tu al ne do dat ko we wa run ki.

2. Zło że nie za mó wie nia pu bli ka cji re klam jest rów noz nacz ne z za war -
ciem umo wy o jej re a li za cję przez Ga ze ta.pl, z tym że emi sja mo że zo -
stać od wo ła na przez Pań stwa w ca ło ści lub czę ści 
na na stę pu ją cych wa run kach: 

a) wpły nię cie re zy gna cji z za mó wie nia nie po wo du je kon sek wen cji fi nan -
so wych wo bec Pań stwa, je że li na stą pi nie póź niej niż w ter mi nie 3 dni
ro bo czych przed da tą pu bli ka cji re kla my.

b) w przy pad ku gdy re zy gna cja z za mó wie nia wpły nie do Ago ry po ter -
mi nie okre ślo nym w ust. 2a ni niej sze go pa ra gra fu, Ago ra jest upraw -
nio na do ob cią że nia Pań stwa wy na gro dze niem w wy so ko ści 50% war -
to ści za mó wie nia

c) re zy gna cja z ca ło ści lub czę ści za mó wie nia mu si być do ko na na na piś -
mie (ma i lem lub fak sem) w ter mi nach po da nych po wy żej, pod ry go -
rem nie waż no ści. 

3. Re a li za cja za mó wie nia:

a) w trak cie re a li za cji kam pa nii i przez 60 dni po jej za koń cze niu udo stęp -
nia my Pań stwu stro nę WWW ze sta ty sty ka mi do ty czą cy mi licz by zre a li -
zo wa nych emi sji i licz by klik nięć (je śli re kla ma jest kli kal na). 
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3. Ko niecz ność na pra wie nia wszel kich szkód wy rzą dzo nych Ago rze
w związ ku z tre ścią lub for mą Pań stwa re kla my (włącz nie z kosz ta mi pro -
ce su lub in ne go po stę po wa nia praw ne go oraz in ny mi uza sad nio ny mi wy -
dat ka mi po nie sio ny mi w związ ku z rosz cze nia mi osób trze cich) le ży po
Pań stwa stro nie. 

4. Prze ka za nie re kla my do za miesz cze nia na stro nach por ta lu jest rów -
noz nacz ne z wy ra że niem przez Pań stwa zgo dy na prze ka zy wa nie przez
Ago rę fir mie ba daw czej da nych do ty czą cych zle co nej kam pa nii re kla mo -
wej w ce lach sta ty stycz nych zwią za nych z ba da niem wiel ko ści ryn ku re -
kla my in ter ne to wej oraz na ko rzy sta nie przez fir mę ba daw czą z tych da -
nych w ce lach, o któ rych mo wa po wy żej, a tak że jest rów noz nacz ne
z Pań stwa oświad cze niem, że są Pań stwo wy star cza ją co upraw nie ni do
udzie le nia zgo dy, o któ rej mo wa w ni niej szym ustę pie. Po sta no wie nia ni -
niej sze go ustę pu nie ma ją za sto so wa nia do da nych o wy so ko ści na leż -
ne go od Pań stwa wy na gro dze nia.

§ 2.
1. Ago ra mo że bez po no sze nia ja kiej kol wiek od po wie dzial no ści z te go ty -
tu łu:
a) od mó wić za miesz cze nia lub wstrzy mać za miesz cze nie re kla my, al bo

żą dać do ko na nia zmian, je że li:
- treść lub for ma re kla my są sprzecz ne z pra wem, do bry mi oby cza ja -

mi, li nią pro gra mo wą por ta lu lub cha rak te rem pu bli ka cji lub in ny mi
nor ma mi wią żą cy mi Ago rę 

- oso ba trze cia, wła ści wy or gan lub in sty tu cja po wo ła na do czu wa nia
nad prze strze ga niem prze pi sów pra wa lub in nych norm zgło si ły za -
strze że nia do ty czą ce Pań stwa re klam,

b) od mó wić za miesz cze nia lub wstrzy mać za miesz cze nie re kla my, je że li
nie otrzy ma my lub otrzy ma my z opóź nie niem płat no ści za za miesz -
cza ne wcześ niej re kla my.

2. Roz mo wy te le fo nicz ne do ty czą ce zło że nia bądź re a li za cji za mó wień są
utrwa la ne.

§ 3.
1. Sto so wa nie przez Re kla mo daw cę lub pod mio ty dzia ła ją ce na je go zle -
ce nie lub pod mio ty, na któ rych zle ce nie dzia ła Re kla mo daw ca, ja kich kol -
wiek sy ste mów, skryp tów lub ko dów po zy sku ją cych in for ma cje o użyt -
kow ni kach Por ta lu, ich za cho wa niach wzglę dem Re klam lub wzglę dem
tre ści roz po wszech nia nych na stro nach Por ta lu, a tak że in for ma cji o stro -
nach in ter ne to wych od wie dza nych przez użyt kow ni ków (w tym in for ma -
cji o za war to ści stron in ter ne to wych lub in for ma cji umoż li wia ją cych ich
kla sy fi ka cję), a tak że wy ko rzy sty wa nie in for ma cji wska za nych po wy żej
w spo sób i w ce lach wy kra cza ją cych po za po trze by wy ni ka ją ce z re a li za -
cji za mó wie nia do ty czą ce go  kam pa nii re kla mo wej, w ra mach któ rej in -
for ma cje zo sta ły po zy ska ne, wy ma ga uzy ska nia od ręb nej zgo dy Ago ry,
przy czym Ago ra mo że udzie lić zgo dy na czas nie o kre ślo ny (aż do od wo -
ła nia) lub na czas okre ślo ny, w do wol nej for mie, z któ rej zgo da ta ka bę -
dzie jed noz nacz nie wy ni kać.

2. Nie za leż nie od uzy ska nia zgo dy Ago ry, o któ rej mo wa w pkt 1 ni niej -
sze go pa ra gra fu, Re kla mo daw ca we włas nym za kre sie obo wią za ny jest
za pew nić, aby po zy ski wa nie in for ma cji wska za nych w pkt 1 ni niej sze go
pa ra gra fu oraz ich wy ko rzy sty wa nie, od by wa ło się zgod nie z obo wią zu -
ją cym pra wem. W szcze gól no ści, w przy pad ku gdy po zy ski wa nie in for -
ma cji, o któ rych mo wa w pkt 1 ni niej sze go pa ra gra fu lub ich wy ko rzy -
sty wa nie, bę dzie w świet le obo wią zu ją ce go pra wa wy ma ga ło uzy ska nia
zgo dy użyt kow ni ka lub za pew nie nia użyt kow ni ko wi moż li wo ści wy ra że -
nia sprze ci wu wo bec ta kie go po zy ski wa nia in for ma cji lub ich wy ko rzy sty -
wa nia, po stro nie Re kla mo daw cy le ży uzy ska nie sto sow nej zgo dy użyt -
kow ni ka lub za pew nie nie użyt kow ni ko wi moż li wo ści wnie sie nia sprze ci -
wu, a po wnie sie niu sprze ci wu – za prze sta nie po zy ski wa nia in for ma cji
lub ich wy ko rzy sty wa nia.

3. Na ru sze nie ogra ni czeń lub obo wiąz ków okre ślo nych w pkt 1 i 2 ni niej -
sze go pa ra gra fu sta no wi ra żą ce na ru sze nie przez Re kla mo daw cę umo wy
(w tym umo wy za war tej w dro dze za mó wie nia) wią żą cej Ago rę i Re kla -
mo daw cę i upraw nia Ago rę do żą da nia za pła ty przez Re kla mo daw cę ka -
ry umow nej w wy so ko ści 20 000 (dwa dzie ścia ty się cy) zło tych za każ dy
przy pa dek na ru sze nia. Za pła ta ka ry umow nej na stą pi w ter mi nie 14 dni
od otrzy ma nia przez Re kla mo daw cę sto sow ne go wez wa nia Ago ry. Za -

strze że nie ka ry umow nej nie wy łą cza moż li wo ści do cho dze nia przez
Ago rę od szko do wa nia w wy so ko ści prze no szą cej za strze żo ną ka rę
umow ną. 

§ 4.
Za wie ra jąc umo wę (w tym po przez zło że nie i przy ję cie za mó wie nia) Re -
kla mo daw ca wy ra ża zgo dę na nie od płat ne wy ko rzy sty wa nie przez Ago rę
ma te ria łów re kla mo wych ob ję tych umo wą (w tym zna ków to wa ro wych
i na zwy) do ce lów ar chi wal nych, a tak że dla pro mo cji ser wi sów in ter ne -
to wych Ago ry lub usług re kla mo wych Ago ry, w szcze gól no ści po przez ich
zwie lo krot nie nie dru kiem lub cyf ro wo, wpro wa dze nie do ob ro tu, pu blicz -
ne wy sta wie nie, wy świet le nie, na da wa nie, a tak że pu blicz ne udo stęp nia -
nie w ta ki spo sób, aby każ dy mógł mieć do stęp do ma te ria łów w miej scu
i cza sie przez sie bie wy bra nym.

1. Je że li bę dą mie li Pań stwo ja kie kol wiek za strze że nia co do ja ko ści re -
a li za cji za mó wie nia, pro si my o nie zwłocz ny kon takt (ma i lem, te le fo nicz -
nie lub fak sem) z han dlow cem, któ ry przyj mo wał Pań stwa za mó wie nie.
Re kla ma cję roz pa trzy my i udzie li my Pań stwu od po wie dzi, nie póź niej niż
w cią gu 24 go dzin w dniach ro bo czych. Gdy by oka za ło się to nie moż li -
we, na tych miast po in for mu je my o tym, wska zu jąc jed no cześ nie osta -
teczny ter min udzie le nia od po wie dzi.
2. Re kla ma cję pro si my zgło sić w dniu pier wszej kwe stio no wa nej emi sji,
co poz wo li na uwzględ nie nie zmian w ko lej nych emi sjach re kla my.

3. Re kla ma cje do ty czą ce ilo ści emi to wa nych form re kla mo wych i spo so -
bu ich emi sji pro si my zgło sić w nie prze kra czal nym ter mi nie 7 dni od da -
ty pla no wa ne go za koń cze nia emi sji da nej kam pa nii lub jej czę ści, okre -
ślo nej w da nym za mó wie niu. Po upły wie te go ter mi nu re kla ma cji nie
uwzględ ni my oraz uzna my, że kam pa nia w da nym za kre sie zo sta ła zre -
a li zo wa na pra wi dło wo i zgod nie ze zło żo nym za mó wie niem lub za war tą
umo wą.

4. Od szko do wa nie z ty tu łu wy rzą dzo nej przez Ago rę szko dy nie mo że
prze kro czyć war to ści wy na gro dze nia za wy e mi to wa nie kam pa nii re kla -
mo wej zgod nie z za mó wie niem.

1. Ni niej sze za sa dy ogól ne nie ma ją za sto so wa nia do re a li za cji usług re -
kla mo wych za ma wia nych przez oso by fi zycz ne, któ re na by wa ją usłu gi
re kla mo we w ce lu nie zwią za nym bez poś red nio z ich dzia łal no ścią gos po -
dar czą lub za wo do wą. Oso by ta kie pro szo ne są o kon takt z biu rem ob -
słu gi klien ta w ce lu za war cia in dy wi du al nej umo wy na świad cze nie usług
re kla mo wych.

2. Ni niej sze za sa dy ogól ne wraz ze wszyst ki mi za łącz ni ka mi obo wią zu ją
od 23 stycz nia 2012 r.

Za łącz nik nr 1
„Spe cy fi ka cja tech nicz na pro duk tów re kla mo wych por ta lu Ga ze ta.pl”
do stęp na pod adre sem:
http://adv.ga ze ta.pl/pub/inb/re kla ma/spe cy fi ka cja.pdf
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