Warunki publikacji w internetowym serwisie www.filmweb.pl
1) Zlecenie reklamowe musi zostać złożone każdorazowo z zachowaniem formy pisemnej. Zlecenie musi
zawierać nazwę i dane Zleceniodawcy, przedmiot kampanii, rodzaj zamawianej reklamy, ilość oraz czas
emisji. Zlecenie musi być opatrzone pieczęcią Zleceniodawcy i podpisem (podpisami) osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
2) Do pierwszego składanego zlecenia Zleceniodawca zobowiązany jest dołączyć wypis z właściwego rejestru
lub ewidencji na podstawie którego Zleceniodawca prowadzi działalność gospodarczą.
3) Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez Filmweb Sp. z o.o. oznacza zawarcie Umowy między stronami,.
4) Osoba podpisująca zlecenie emisji reklam oświadcza, że posiada umocowanie do reprezentowania
Zleceniodawcy
5) Zleceniodawca oświadcza, że
i) - jest uprawniony do posługiwania się – użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych –
informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami
przemysłowymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej w
szczególności na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa własności
przemysłowej
ii) - zlecana emisja reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich
oraz innych praw osób trzecich, a Filmweb Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności prawnej
wynikającej ze złamania przepisów prawa przez Zleceniodawcę.
6) W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami związanymi z prawami wskazanymi w pkt 5,
Zleceniodawca poniesie koszty poniesione przez Filmweb Sp. z o.o. związane z dochodzeniem tych
roszczeń przez osoby trzecie, z uwzględnieniem w szczególności kosztów pomocy prawnej i odszkodowań.
7) Odstąpienie od umowy musi zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. Odstąpienie od umowy
w okresie wcześniejszym niż 2 tygodnie przed planowanym terminem emisji nie rodzi skutków finansowych
ani prawnych dla Zleceniodawcy. Odstąpienie od umowy 2 tygodnie przed terminem emisji powoduje
konieczność zapłaty przez Zleceniodawcę odstępnego w wysokości 20% wartości kampanii. Odstąpienie od
umowy w okresie od 14 do 7 dni przed planowanym terminem emisji skutkuje zapłatą odstępnego w
wysokości 50% wartości zlecenia. Późniejsze niż 7 dni przed planowana emisją odstąpienie od umowy
skutkuje zapłatą 100% wartości zlecenia tytułem odstępnego.
8) Zleceniodawca ma prawo modyfikować zlecenie, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym terminem
emisji. Modyfikacja zlecenia może dotyczyć jedynie zmiany ustalonych wcześniej czasów lub miejsc emisji
reklam, nie może powodować zmiany wartości zlecenia ani też terminów rozpoczęcia i zakończenia
kampanii. Modyfikacja zlecenia winna być każdorazowo dokonana na piśmie i musi zostać zaakceptowana
przez Filmweb Sp. z o.o.
9) Reklama w formie wynikającej ze zlecenia musi zostać dostarczona Filmweb Sp. z o.o. nie później niż 3 dni
przed planowanym terminem kampanii. Reklama graficzna powinna zawierać również tekst alternatywny,
który będzie się pokazywał na ekranie w przypadku przeglądania strony w trybie tekstowym oraz adres
URL, do którego ogłoszenie odsyła.
10) Niedostarczenie gotowych materiałów reklamowych do emisji w oznaczonym wyżej terminie, traktowane
jest jako odstąpienie od zamówienia z konsekwencjami określonymi w pkt. 7 zd. ostatnie.
11) Filmweb Sp. z o.o. ma prawo odmówić wyemitowania reklamy, której profil lub treść jest niezgodny z
profilem serwisu internetowego Filmweb.pl lub która narusza przepisy polskiego prawa, albo też kiedy
reklama zawiera nieprawdziwe informacje. Filmweb Sp. z o.o. ma także prawo odmówić wyemitowania
reklamy, która zdaniem Filmweb Sp. z o.o. mogłaby naruszyć istotne interesy albo wizerunek serwisu
Filmweb. W takim przypadku Zleceniodawca może dostarczyć inną reklamę lub zrezygnować z kampanii
bez żadnych skutków finansowych i prawnych.
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