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Regulamin YieldRiser Wydawcy 
 

Niniejsza umowa dotycząca optymalizacji i monetyzacji (zwana dalej „umową”) stanowi 

umowę prawną zawartą między klientem (osobą fizyczną lub prawną) a firmą Yield Riser Sp. 

z o.o., działającą pod nazwą handlową „YieldRiser” (zwaną dalej „YR”) (łącznie zwanymi dalej 

„stronami”), dotyczącą korzystania z usług YR, a mianowicie: usług YR związanych z 

pozycjonowaniem stron internetowych lub innych markowych produktów/usług 

świadczonych przez serwis YieldRiser.com i wszystkich gotowych produktów/usług, w 

zależności od przypadku, które mogą się wiązać z przekazywaniem dokumentacji 

użytkownika w formie elektronicznej lub online (zwanych dalej „usługami”). Korzystając z 

usług, klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej umowy jako warunków 

użytkowania i wszelkich pozostałych warunków. Warunki użytkowania, polityka prywatności 

oraz wszelkie inne obowiązujące warunki stanowią całość umowy między użytkownikiem 

(Państwem) a naszą firmą. Dalsze korzystanie przez klienta z usług musi każdorazowo 

odbywać przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków.  

 

Okres obowiązywania niniejszej umowy  

Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia lub w dniu podpisania niniejszej 

umowy i zaakceptowania pierwszej optymalizacji wykonanej przez YR. Niniejszą umowę 

można wypowiedzieć z zachowaniem trzydziestodniowego (30) wypowiedzenia na piśmie 

złożonego przez jedną ze stron.  

 

Usługi  

W okresie obowiązywania niniejszej umowy YR świadczy na rzecz klienta wszystkie usługi 

zgodnie z opcjami lub pakietami subskrybowanymi przez klienta wraz z ewentualnymi 

okazjonalnymi aktualizacjami i poprawkami. YR będzie wykonywać usługi reklamowe i 

monetyzację strony internetowej za pomocą technologii Real Time Bidding z wykorzystaniem 

systemów typu Sell Side Platform, Demand Side Platfrom. 

 

Przyznanie prawa przez użytkownika/własność intelektualna  

Klient przyznaje YR prawo do identyfikacji klienta i jego stron internetowych jako klientów 

YR, zarówno na podstawie nazwy, jak i firmowych symboli identyfikacyjnych lub logo firmy. 
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YR nie rości sobie żadnych praw do nazw handlowych klienta, jego praw autorskich, znaków 

towarowych i innych ewentualnych praw w zakresie własności intelektualnej. Obie strony są 

pod każdym względem samodzielnymi podmiotami i nie są one ze sobą powiązane w sposób 

inny niż określono w niniejszej umowie. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie tytuły, 

w tym m.in. prawa autorskie i znaki towarowe, autorskie prawa osobiste, tajemnice 

handlowe i inne prawa własności intelektualnej określone lub zawarte w usługach, prawa do 

usług świadczonych przez YR, jaki i ich zawartości, a także ich wszelkich kopii należą do firmy 

YR, jej partnerów, podmiotów stowarzyszonych i spółek zależnych. Wszystkie tytuły i prawa 

własności intelektualnej do usług, do których dostęp uzyskać można poprzez korzystanie z 

usług świadczonych przez YR, stanowią własność YR i mogą podlegać ochronie na podstawie 

praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej oraz postanowień umów 

międzynarodowych. Na podstawie niniejszej umowy klientowi udziela się prawa do 

korzystania z takich treści. Klientowi nie wolno używać, usuwać, rozpowszechniać, 

modyfikować lub zmieniać żadnych patentów, praw autorskich lub znaków towarowych z 

żadnych elementów świadczonych mu usług. YR zastrzega sobie wszystkie prawa, których w 

sposób wyraźny nie przyznał. Klient przyjmuje również do wiadomości, że prawa te 

podlegają ochronie na podstawie kanadyjskiego prawa prowincji Kolumbia Brytyjska.  

 

Koszty/Wynagrodzenie YR  

Opłata uiszczana przez klienta wynosi 30% całkowitego miesięcznego przychodu uzyskanego 

dzięki usłudze optymalizacji i monetyzacji stron internetowych, obsługiwanej przez YR. W 

niektórych przypadkach i w zależności od charakteru usług, opłata może ulegać zmianie, co 

ustalane będzie z klientem przed nowym okresem rozliczeniowym. Przychody uzyskane w 

wyniku świadczenia usługi oblicza się dzieląc średnią miesięczną utrzymywaną cenę 

odsprzedaży przez 1000 i mnożąc wynik przez liczbę (#) zrealizowanych wyświetleń reklamy 

według wskazania interfejsów systemów SSP.  W przypadku wykorzystywania systemów 

sprzedażowych SSP obsługiwanych przez YR, termin płatności faktury przez YR na rzecz 

Klienta wynosi trzydzieści (30) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

Płatności dokonywane są po przekroczeniu progu przychodu wynoszącego 500 zł. YR 

zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami przelewu międzynarodowego. 

YR akceptuje płatności dokonane w imieniu klienta. Opłata uiszczana przez klienta odliczana 

jest od łącznej płatności otrzymywanej w imieniu klienta. W przypadku braku wystawienia 
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przez klienta faktury VAT w ciągu 90 dni od daty zamknięcia okresu rozliczeniowego 

YiedlRiser może anulować całkowicie zarobki klienta za ten okres.  

 

Opłaty  

Klienta uiszcza na rzecz YR opłatę w wysokości 30% całkowitego miesięcznego przychodu 

uzyskanego dzięki usłudze optymalizacji i monetyzacji stron internetowych. Klient opłaca 

wszystkie należne podatki związane z realizacją niniejszej umowy.  

 

Stosunek między stronami  

Na podstawie żadnego z postanowień niniejszej umowy żadnej ze stron nie ustanawia się 

w jakimkolwiek celu jako partnera, agenta lub przedstawiciela drugiej strony, ani żadna ze 

stron nie jest upoważniona do działania lub ponoszenia odpowiedzialności lub wykonywania 

zobowiązań w imieniu drugiej strony, z wyjątkiem przypadków wyraźnie uzgodnionych w 

formie pisemnej.  

Wszystkie obowiązki i zobowiązania stron wynikające z niniejszej umowy każdorazowo mają 

charakter indywidualny a nie solidarny.  

 

Niewywiązywanie się ze zobowiązań i wypowiedzenie umowy  

YR i klient zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w dowolnym 

momencie z zachowaniem trzydziestodniowego (30) wypowiedzenia na piśmie złożonego 

drugiej stronie. W przypadku zerwania umowy przez Klienta bez wypowiedzenia, YieldRiser 

może naliczyć karę umowną w wysokości jednomiesięcznego obrotu uzyskanego z emisji 

reklam na witrynie / witrynach Klienta. 

 

Ograniczenia dotyczące zakazu cesji  

Klientowi nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony YR bezpośrednio lub pośrednio 

dokonać cesji niniejszej umowy lub jakichkolwiek praw przysługujących mu na podstawie 

niniejszej umowy. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż usługi świadczone są 

na stronie internetowej/URL wskazanej na początku niniejszej umowy i że klient nie 

dokonuje cesji usług na inne strony internetowe/URL. Klientowi nie wolno modyfikować lub 

tworzyć produktów pochodnych bazujących na usługach. Okazjonalnie od ograniczenia tego 

można odstąpić na piśmie, jednak wyłącznie wedle uznania firmy YR.  
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Odpowiedzialność za stronę internetową klienta 

Wyłączną odpowiedzialność za opracowywanie, prowadzenie i utrzymanie strony 

internetowej klienta i za wszystkie materiały pojawiające się na tej stronie, w tym 

prawidłowość i stosowność materiałów zamieszczonych na stronie internetowej klienta 

ponosi klient. Klient powinien zadbać o to, by materiały publikowane na stronie internetowej 

klienta nie naruszały praw osób trzecich, by nie były to materiały zniesławiające lub w inny 

sposób niezgodne z prawem. Odpowiedzialność, wynikająca z rozporządzenia UE w sprawie 

ochrony danych osobowych (RODO/GDPR), za przetwarzanie danych osobowych 

użytkowników strony oraz obowiązek informacyjny spoczywa na właścicielu strony 

internetowej. YR nie ponosi odpowiedzialności za powyższe kwestie. Klient niniejszym 

zgadza się zwolnić z odpowiedzialności YR, jego dyrektorów, biura, pracowników 

i wykonawców i zabezpieczyć ich przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, stratami, 

pozwami, zobowiązaniami, wydatkami, kosztami, odszkodowaniami i opłatami (w tym 

kosztami obsługi prawnej) wynikającymi lub związanymi z opracowywaniem, prowadzeniem 

i utrzymaniem strony internetowej klienta.  

 

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji, oświadczenia, warunki  

(A) Klient rozumie i wyraźnie akceptuje fakt, że: korzystanie przez klienta z usług odbywa się 

na jego własne ryzyko. Usługi są świadczone w stanie zastanym bez gwarancji i w miarę 

dostępności. YR oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie inne rękojmie, 

oświadczenia, gwarancje i warunki, wyraźne bądź domniemane, w tym m.in. Dorozumiane 

gwarancje, oświadczenia i wartość handlową, przydatność do określonego celu i 

nienaruszalność.  

(b) YR nie gwarantuje, że (i) usługi spełnią wymagania klienta lub będą świadczone bez 

zakłóceń, na czas, bezpiecznie i bez błędów, (ii) potencjalnie możliwe do osiągnięcia wyniki z 

korzystania z usług będą dokładne lub niezawodne, (iii) jakość produktów, usług, informacji 

lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez klienta poprzez usługi spełni 

oczekiwania klienta oraz (iv) usuwane będą błędy w usługach.  

(c) Wszelkie materiały wysyłane, odbierane, pobierane lub uzyskiwane bądź przesyłane w 

inny sposób poprzez korzystanie z usługi klient uzyskuje wedle własnego uznania i na własną 

odpowiedzialność i klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemie 
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komputera klienta lub utratę danych, wynikającą z otwarcia, pobrania lub wysłania każdego 

takiego materiału.  

(d) Żadne porady lub informacje przekazywane czy to ustnie, czy też na piśmie, uzyskane 

przez klienta od yr lub za jej za pośrednictwem nie oznaczają żadnej gwarancji, o ile nie 

określono jej wyraźnie w niniejszej umowie.  

 

Siła wyższa  

O ile w niniejszej umowie nie przewidziano inaczej, strony niniejszej umowy nie ponoszą 

odpowiedzialności za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie swoich zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy z przyczyn od nich niezależnych, w tym m.in. w wyniku 

zdarzeń losowych, działania władz cywilnych lub wojskowych, pożarów, strajków, blokad lub 

sporów pracowniczych, epidemii, ograniczeń wprowadzonych przez państwo, wojen, 

zamieszek, trzęsienia ziemi, burzy, tajfunu i powodzi.  

 

Ograniczona odpowiedzialność  

YR nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za jakiekolwiek odszkodowania 

przypadkowe, wtórne, z nawiązką, szczególne lub sankcyjne bez względu na ich rodzaj lub 

charakter lub za jakiekolwiek odszkodowania wynikające z korzystania przez klienta z usług i 

informacji zawartych lub zgromadzonych w usługach, za nieprawidłowe działanie lub brak 

właściwego działania z innymi usługami i funkcjami bez względu na to, czy dostarczone 

zostały przez YR czy też osoby trzecie, za utratę możliwości korzystania z usług, utratę 

danych, zysków, wartości firmy, przerwy w działalności, awarie lub nieprawidłowe działanie 

komputera lub za wszelkie inne szkody lub straty handlowe wynikające lub pozostające w 

związku z niniejszą umową lub korzystaniem bądź świadczeniem usług, o których mowa w 

niniejsze umowie. YR nie ponosi odpowiedzialności za treść usług lub jakąkolwiek ich części, 

w tym m.in. za błędy lub braki w takich usługach, zniesławienie, naruszenie prawa do 

jawności, prywatności, prawa do znaków towarowych, za przerwy w działalności, obrażenia 

ciała, utratę prywatności, autorskie prawa osobiste lub ujawnienie informacji poufnych.  

Poza tym YR nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające potencjalnie z przeniesienia 

wirusa komputerowego i internetowego, złośliwego oprogramowania, koni trojańskich i 

innych szkodliwych programów komputerowych i internetowych. Ponadto YR nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek postępowania sądowe w sprawie jakichkolwiek 

odszkodowań, w razie gdyby Google zablokował należące do YR konto Ad Exchange. 
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Wreszcie YR zachowuje pełne prawo do wszystkich należnych jej płatności lub wynagrodzeń i 

może anulować wszelkie przychody z reklam, których strona trzecia (np. Google) nie wypłaci 

YR w imieniu klienta ze względu na niezatwierdzenie konta klienta.  

 

Zwolnienie z odpowiedzialności  

Klient zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności YR lub jej partnerów i spółki zależne, 

podmioty stowarzyszone, przedstawicieli, agentów, współpracowników i pracowników i 

zabezpieczyć ich przed wszelkimi roszczeniami, w tym uzasadnionymi opłatami sądowymi, ze 

strony osób trzecich z powodu lub w związku z korzystaniem z usług lub naruszeniem 

niniejszej umowy lub jakichkolwiek praw innych osób.  

W razie gdyby YR groziło postępowanie sądowe ze strony osób trzecich, możemy domagać 

się pisemnego zapewnienia ze strony klienta z obietnicą zwolnienia z odpowiedzialności i 

zabezpieczenia YR przed roszczeniami, a w razie braku takiego oświadczenia ze strony klienta 

może to przez YR zostać uznane za naruszenie niniejszej umowy i doprowadzić do 

zawieszenia lub anulowania dostępu klienta do usług. Powyższy obowiązek pozostaje w 

mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.  

 

Zmiany w usługach  

YR zastrzega sobie prawo do tworzenia, zmieniania, aktualizacji, modernizacji lub 

przerywania w dowolnym momencie dowolnej funkcji lub usługi w ramach naszych usług. W 

takim przypadku YR nie ma obowiązku dostarczanie klientowi powiadomienia osobiście 

w sprawie wyżej wspomnianego tworzenia, zmieniania, aktualizacji, modernizacji lub 

przerywania usług. W niektórych przypadkach YR poinformuje klienta o przyszłym tworzeniu, 

zmienianiu, modernizacji lub aktualizacji w ciągu 24-48 godzin przed takim zdarzeniem. 

Ponadto klient przyjmuje do wiadomości, że w trakcie pewnych krytycznych poprawek nie 

będzie miał dostępu do usług.  

 

Poufność  

YR i klient zachowuje poufność i wymaga jej zachowania również od swoich partnerów i 

spółek zależnych lub stowarzyszonych, przedstawicieli, agentów, współpracowników i 

pracowników w odniesieniu do wszelkich informacji, które potencjalnie może uzyskać on 

albo którykolwiek z jego partnerów i spółek zależnych lub stowarzyszonych, przedstawicieli, 

agentów, współpracowników i pracowników na podstawie lub w trakcie korzystania przez 
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klienta z usług, jednak pod warunkiem że takie zobowiązanie do zachowania poufności nie 

dotyczy informacji, które w momencie ujawniania były publicznie znane.  

 

Zmiany  

YR zastrzega sobie prawo do okazjonalnego wprowadzania zmian do niniejszej umowy. O 

każdej zmianie YR powiadomi klienta z przynajmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem 

poprzez zamieszczenie zmienionej umowy na stronie internetowej lub poprzez pocztę 

elektroniczną. Dalsze korzystanie z usług przez klienta po takim powiadomieniu ze strony YR 

będzie równoznaczne z zaakceptowaniem takich zmian.  

 

Informacje ogólne  

Czas ma dla niniejszej umowy kluczowe znaczenie. Niniejsza umowa będzie obowiązywać z 

korzyścią dla stron umowy oraz ich następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy 

i pozostanie dla nich wiążąca. Brak ze strony YR egzekwowania ścisłego wykonywania przez 

klienta któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie jest jednoznaczny ze 

zrzeczeniem się przez YR praw do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub 

innych postanowień niniejszej umowy. Nagłówki w niniejszej umowie mają wyłącznie 

charakter informacyjny.  

 

Zawarcie i podpisanie umowy 

Akceptacja niniejszego regulaminu / umowy na stronie internetowej YR uznaje się za 

skuteczne w takim samym stopniu jak w przypadku dostarczenia przez taką stronę 

egzemplarza podpisanego ręcznie.  

 

Gwarancja udzielana przez strony  

Każda ze stron gwarantuje, że ma uprawnienia i upoważnienie do zawierania i wykonywania 

przypisanych jej na podstawie niniejszej umowy obowiązków oraz że każda ze stron podjęła 

wszelkie niezbędne działania służące upoważnieniu do zawarcia i wykonania przypisanych jej 

na podstawie niniejszej umowy obowiązków oraz że każda ze stron upoważniona jest do 

zajmowania się sprawami, o których mowa w niniejszej umowie. Każda ze stron niniejszej 

umowy oświadcza drugiej stronie, że podpisy i dostarczenie niniejszej umowy, a także jej 

realizacja nie będzie sprzeczna z żadną inną umową lub nie będzie stanowić naruszenia lub 
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niewywiązania się ze zobowiązań na podstawie jakiejkolwiek innej umowy, instrumentu lub 

innej formy zobowiązania wiążącego dla strony niniejszej umowy.  

 

Przeniesienie praw lub cesja  

Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie, żadnej ze stron niniejszej umowy 

nie wolno przenieść lub dokonać cesji całości lub części któregokolwiek ze swoich praw, 

zobowiązań lub korzyści wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich z wyjątkiem 

swoich następców prawnych, jednak pod warunkiem że taki następca prawny wpierw wyrazi 

zgodę na piśmie na przyjęcie niniejszej umowy i jej podleganie zamiast swojego poprzednika.  

 

Charakter i cel umowy  

Strony niniejszym oświadczają, że główną zasadą niniejszej umowy i wspólnym celem dla 

obu stron jest to, by dokładały one wszelkich starań, żeby wspierać interes ich działalności i 

żeby zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej wygaśnięciu w sposób 

szkodliwy lub naruszający interesy firmy nie korzystały one z żadnych informacji dotyczących 

działalności, spraw lub sytuacji finansowej firmy. Strony uzgadniają, że zawsze będą działać 

w najlepiej pojętym interesie przedsięwzięcia i obu stron i będą prowadzić otwartą 

komunikację.  

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z umową  

Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszą umową i akceptuje wszystkie jej warunki 

i postanowienia. Klient przyjmuje do wiadomości, że w dowolnym momencie (bezpośrednio i 

pośrednio) YR może zabiegać o klientów na warunkach odmiennych od tych zawartych w 

niniejszej umowie lub prowadzić strony internetowe o zbliżonym charakterze lub 

konkurujące ze stroną internetową klienta. Klient samodzielnie dokonał oceny celowości 

zawarcia niniejszej umowy i nie opiera się na żadnych oświadczeniach, gwarancjach lub 

stwierdzeniach innych niż te określone w niniejszej umowie  Niniejsza umowa stanowi całość 

porozumienia zawartego między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy, a 

poza tym niniejsza umowa uchyla i zastępuje wszelkie umowy lub zobowiązania dotyczące 

przedmiotu niniejszej umowy zawarte, poczynione lub przekazane przez strony przed dniem 

uznanym za termin wejścia w życie niniejszej umowy.  
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Rozdzielność postanowień  

Jeśli z jakiegokolwiek powodu właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień umowy lub 

jego część za niewykonalną, takie postanowienie umowy zostanie wykonane w 

maksymalnym dopuszczalnym stopniu, tak aby zrealizować cel ustalony przez strony, 

natomiast pozostała część niniejszej umowy w pełni zachowa ważność. Każde postanowienie 

niniejszej umowy, które w danej jurysdykcji jest w całości lub w części zabronione lub 

niewykonalne, nie powoduje unieważnienia pozostałych postanowień niniejszej umowy, ani 

nie wpływa na ważność i wykonalność takiego postanowienia w jakiejkolwiek innej 

jurysdykcji.  

 

Prawo właściwe/kroki prawne  

Niniejsza umowa podlega prawu obowiązującemu w Polsce i będzie zgodnie z nim 

interpretowana. W razie wniesienia przez jedną ze stron przeciwko drugiej sprawy do sądu, 

klient wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji osobowej sądów w Polsce, w 

Warszawie. Strona przegrywająca sprawę sądową zwraca wszystkie koszty sądowe i wydatki 

poniesione przez stronę wygrywającą.  

Klient zgadza się, że niezależnie od wszelkich ustaw i praw stanowiących inaczej wszelkie 

roszczenia lub podstawy powództwa wynikające lub związane z korzystaniem z usług lub z 

niniejszą umową należy złożyć w terminie jednego (1) roku od momentu powstania takiego 

roszczenia lub podstawy powództwa, gdyż w przeciwnym razie ulegną one przedawnieniu.  
 


