Regulamin Usługi TGI smart

Stro ną Regulaminu jest Ko nso rcjum firm
Kant ar Po lska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Ko nesera 9 , 0 3-736 Warszawa, Po lska, wpisana do rejestru przedsiębio rcó w pro wadzo nego przez Sąd
Rejo no wy dla m. st. Warszawy XII Wydział Go spo darczy KRS po d numerem 59 6 19 kapitał zakłado wy 1.0 0 0 .0 0 0 PLN w pełni o płaco ny, NIP 526 0 2118 19 ,
REGON 0 110 0 3524 o raz Co de shine Sp. z o .o . z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Grzybo wskiej 8 7, 0 0 -8 44 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębio rcó w pro wadzo nego przez Sąd Rejo no wy w Warszawie, XII Wydział Go spo darczy Krajo wego Rejestru Sądo wego po d numerem KRS
0 0 0 0 520 279 , NIP: 52136 74357, kapitał zakłado wy: 19 4.40 0 ,0 0 zł
Ko nso rcjum reprezento wane na po dstawie udzielo nego pełno mo cnictwa przez Co deshine Sp. z o .o ., działające po przez zarząd w składzie:
Arkadiusz Kalemba – Prezes Zarządu, zwani dalej łącznie Ko nso rcjum lub czło nkami Ko nso rcjum o raz Klie nt

1. DEFINICJE

1.1 Następujące wyrażenia będą interpreto wane zgo dnie z przedstawio nymi po niżej znaczeniami:
Uprawnie ni Użyt ko wnicy - wyłącznie praco wnicy lub wspó łpraco wnicy Klienta świadczący usługi na jego rzecz, któ rzy po zo stają w takim sto sunku prawnym
z Klientem w chwili przekazania im do stępu do Usługi, do Rapo rtó w, do Wersji Rapo rtó w lub do Rapo rtó w Błyskawicznych
T GI - świato wy standard po miaru ko nsumpcji dó br, usług i medió w o raz styló w życia, realizo wany w Po lsce przez Kantar Po lska S.A.
Wyniki T GI - dane zbierane przez Kantar Po lska S.A. w badaniu TGI; Wyniki TGI wyko rzystywane na Platfo rmie są aktualizo wane zazwyczaj co 3 miesiące i
o bejmują zawsze o statnie 12 do stępnych miesięcy badania TGI – po każdej aktualizacji po jawiają się najno wsze zbadane miesiące, a znikają najstarsze
Me t o do lo gia T GI sm art - system two rzenia predefinio wanych zestawó w celo wo do branych analiz i wizualizacji Wynikó w TGI, indywidualnie
parametryzo wanych przez Klienta, o praco wany przez Kantar Po lska S.A.; TGI smart jest zastrzeżo nym znakiem to waro wym będącym wyłączną własno ścią
Kantar Po lska S.A.
Lice ncja T GI sm art - licencja Kantar Po lska S.A. na Usługę, udzielo na Kliento wi
Szablo n Rapo rt u - predefinio wany zestaw celo wo do branych analiz i wizualizacji Wynikó w TGI two rzo nych przez Platfo rmę w o parciu o Meto do lo gię TGI
smart a następnie indywidualnie parametryzo wanych przez Klienta; Szablo n Rapo rtu, jak i jego elementy składo we, wygląd, układ, są wyłączną własno ścią
Ko nso rcjum, są o bjęte licencją TGI smart i po dlegają o chro nie prawno auto rskiej
Rapo rt - zasto so wanie jednego wybranego Szablo nu Rapo rtu do jednej wybranej katego rii pro dukto wej z mo żliwo ścią wielo kro tnej jego parametryzacji przez
Klienta Subskrypcyjnego parametry takie jak grupa celo wa, o kres analiz, waga, grupo wanie marek itp. W ramach Planu Taryfo wego z jednego Szablo nu Rapo rtu
Klient Subskrypcyjny mo że utwo rzyć Rapo rt dla jednej wybranej katego rii, a następnie wielo kro tnie go mo dyfiko wać zmieniając po zo stałe parametry Rapo rtu
(bez zmiany katego rii); zmiana katego rii pro dukto wej o znacza utwo rzenie ko lejnego Rapo rtu; Rapo rt do datko wy to Rapo rt nieo bjęty ceną Planu Taryfo wego ,
do kupio ny o ddzielnie przez Klienta Subskrypcyjnego ; zakupio ne Rapo rty mo gą być przeglądane przez Klienta Subskrypcyjnego na Platfo rmie
Wariant Rapo rt u - Rapo rt sparametryzo wany (parametry takie jak grupa celo wa, o kres analiz, grupo wanie marek itp.) i zapisany na Platfo rmie przez Klienta
Subskrypcyjnego . W ramach Planu Taryfo wego z jednego Rapo rtu Klient Subskrypcyjny mo że utwo rzyć do wo lnie wiele Wariantó w Rapo rtu. Wariant Rapo rtu
mo że zo stać wyekspo rto wany z Platfo rmy przez Klienta Subskrypcyjnego na do wo lny no śnik danych do po staci pliku w fo rmacie .pdf lub .xls
Rapo rt Błyskawiczny - zasto so wanie jednego wybranego Szablo nu Rapo rtu do jednej wybranej katego rii pro dukto wej i sparametryzo wanie go przez Klienta
Ad ho c (parametry takie jak grupa celo wa, o kres analiz, grupo wanie marek itp.). Z jednego Szablo nu Rapo rtu Klient Ad ho c mo że utwo rzyć jeden
zindywidualizo wany Rapo rt Błyskawiczny po wybraniu katego rii i innych po żądanych parametró w. Rapo rty Błyskawiczne nie są o bjęte Planami Taryfo wymi, są
płatne indywidualnie
Opłat y - wynagro dzenie uiszczane Ko nso rcjum przez Klienta Subskrypcyjnego za Plan Taryfo wy i Rapo rty lub przez Klienta Ad ho c za Rapo rty Błyskawiczne,
zakupio ne w ramach Usługi
Ce nnik - tabela Opłat za: dany Plan Taryfo wy, Rapo rty do datko we o raz Rapo rty Błyskawiczne
Okre s Do st ę pu - o kres do stępu Klienta Subskrypcyjnego do Planu Taryfo wego lub do Rapo rtu trwający zawsze 12 miesięcy
Plat f o rm a - platfo rma interneto wa TGI smart służąca do realizacji Usługi, zawierająca panel Klienta; Platfo rma funkcjo nuje w o parciu o mo del SaaS (So ftware
as a Service)
Klie nt Subskrypcyjny - o znacza przedsiębio rcę, któ ry w zakresie Usługi przez minimum ro k subskrypcji ma wielo kro tny do stęp do mo dyfiko walnych
Rapo rtó w w liczbie zależnej o d wykupio nego Planu Taryfo wego i któ remu Usługa będzie udo stępniana o dpłatnie na po dstawie akceptacji niniejszego RU po d

warunkiem wniesienia Opłaty; w przypadku grupy kapitało wej, grupy nego cjacyjnej, ko nso rcjum, kartelu itp. Klientem nie jest grupa kapitało wa, grupa
nego cjacyjna, ko nso rcjum czy kartel lecz po szczegó lni ich czło nko wie o ddzielnie
Klie nt Ad-ho c - o znacza po dmio t, któ remu jedno razo wo udo stępnio ne zo staną Rapo rty Błyskawiczne na po dstawie akceptacji niniejszego RU i po d
warunkiem wniesienia Opłaty
Klie nt - Klient Subskrypcyjny lub Klient Ad ho c
Usługa - do stęp do Wynikó w TGI na Platfo rmie prezento wanych w Rapo rtach i Wariantach Rapo rtó w (Klienci Subskrypcyjni) lub w Rapo rtach Błyskawicznych
(Klienci Ad ho c), z wyko rzystaniem Meto do lo gii TGI smart, po ich zakupie na Platfo rmie
Plan T aryf o wy (Plan) - wykupio ny przez Klienta Subskrypcyjnego wariant Usługi zależny o d wyso ko ści Opłaty; Plan Taryfo wy o bejmuje: do stęp do Platfo rmy,
zarządzanie Uprawnio nymi Użytko wnikami, do stęp do wybranych Rapo rtó w, do stęp do o dpo wiedniego zakresu funkcjo nalno ści na Platfo rmie
RU - o znacza niniejszy Regulamin Usługi

2. PROCEDURA ZAKUPOWA

2.1. Klientem Subskrypcyjnym mo że być tylko przedsiębio rca w ro zumieniu w ro zumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 19 6 4 r. Ko deks cywilny (Dz.U.20 18 .10 25 t.j.
z dnia 20 18 .0 5.29 ). Klientem Ad ho c mo że być do wo lny po dmio t, mający zdo lno ść do czynno ści prawnych, w tym o so ba fizyczna do ko nująca zakupu w celach
niezwiązanych z działalno ścią go spo darczą (ko nsument).
2.2. Po przez akceptację po stano wień RU, o so ba do ko nująca zakupó w w ramach Usługi w imieniu Klienta jest trakto wana jako o so ba upo ważnio na do
zaciągnięcia sto sunku zo bo wiązanio wego , o kreślo nego w RU w imieniu Klienta. Stro ny niniejszym wyłączają mo żliwo ść po wo ływania się przez Klienta na
o ko liczno ści do tyczące przekro czenia zakresu umo co wania o so by do ko nującej zakupu w ramach Usługi, któ re miałyby wpłynąć na ważno ść o świadczenia
wo li w zakresie akceptacji RU. W przypadku, w któ rym o so ba do ko nująca zakupó w w ramach Usługi nie uzyska po twierdzenia zakupu o d Klienta, po no si o na
o so bistą o dpo wiedzialno ść z tytułu Opłat za Usługę.
2.3. Oso ba do ko nująca zakupu w ramach Usługi o świadcza, że dane o so bo we o raz dane po dmio tu, na rzecz któ rego do ko nuje tego zakupu i akceptacji RU są
prawdziwe, po d rygo rem po niesienia pełnej o dpo wiedzialno ści o dszko do wawczej.
2.4. W przypadku zakupu w ramach Usługi przez Klienta Ad-Ho c będącego ko nsumentem, Klient Ad-Ho c będący ko nsumentem przyjmuje do wiado mo ści i
akceptuje, że
2.4.1. Rapo rt Błyskawiczny jest treścią cyfro wą, a przystąpienie do zrealizo wania Usługi (mo ment do ko nania Opłaty) o znacza do bro wo lne zrzeczenie się
ustawo wego prawa do o dstąpienia o d realizacji Usługi na po dstawie RU (art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach ko nsumenta);
2.4.2. Rapo rt Błyskawiczny jest treścią cyfro wą, któ rej przedmio tem jest treść nieprefabryko wana, wypro duko wana według specyfikacji ko nsumenta lub
służąca zaspo ko jeniu jego zindywidualizo wanych po trzeb (art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach ko nsumenta);
2.4.3. Przedmio tem Usługi jest do stęp do Wynikó w TGI prezento wanych w Rapo rtach Błyskawicznych; szczegó ło wy o pis znajduje się w pkt. 3 RU;
2.4.4. Dane identyfikujące Ko nso rcjum po dane są w ko mparycji RU (przed pkt. 1 Definicje) o raz w zakładce „O nas”;
2.4.5. Dane ko ntakto we, po d któ rymi ko nsument mo że sko ntakto wać się z Ko nso rcjum, w tym dedyko wany fo rmularz ko ntakto wy znajdują się w zakładce
„Wsparcie”;
2.4.6 . Cennik za Rapo rty Błyskawiczne znajduje się w zakładce Cennik; cena za Rapo rt Błyskawiczny jest kwo tą netto , prezento waną także po do liczeniu
aktualnej stawki po datku VAT w o drębnej po zycji (cena brutto zawierająca po datek VAT); ceną dla Ko nsumenta jest zawsze kwo ta brutto ; cennik po dlega
aktualizacjo m bez ko nieczno ści zmiany RU;
2.4.7. Opłaty o raz spo só b ich uiszczania o pisane są szczegó ło wo w pkt. 7 i 8 RU;
2.4.8 . Rapo rt Błyskawiczny udo stępniany jest ko nsumento wi do po brania niezwło cznie po do ko naniu Opłaty; link do wygenero wania Rapo rtu
Błyskawicznego ważny jest 30 dni; po tym czasie link wygasa; w przypadku wygaśnięcia linku należy sko ntakto wać się z Ko nso rcjum przez fo rmularz
ko ntakto wy; Ko nso rcjum nie udziela gwarancji na mo żliwo ść wygenero wania Rapo rtu Błyskawicznego po upływie 30 dni, o któ rych mo wa w zdaniu
po przednim;
2.4.9 . Ko nso rcjum nie uwzględnia reklamacji Usługi czy Rapo rtu Błyskawicznego w szczegó lno ści, jeśli ko nsument jest niezado wo lo ny jest
nieusatysfakcjo no wany z wynikó w Rapo rtu Błyskawicznego ; Reklamacja mo że być uwzględnio na w sytuacji, w któ rej Rapo rt Błyskawiczny zo stał
wygenero wany w po staci nieko mpletnej lub zawierającej błędy z przyczyn technicznych;
2.4.9 .1. Ko nsument mo że do ko nać zgło szenia reklamacyjnego przez fo rmularz ko ntakto wy; nie jest wymagane zacho wanie szczegó lnej fo rmy po za
po daniem minimalnego zakresu info rmacji, na czym po lega wada Rapo rtu Błyskawicznego ;
2.4.9 .2. Ko nsument po winien przesłać nieko mpletny lub zawierający błędy Rapo rt do Ko nso rcjum przez fo rmularz ko ntakto wy lub e-mail w celu
weryfikacji;
2.4.9 .3. Ko nso rcjum udzieli o dpo wiedzi na reklamację niezwło cznie, jednak nie dłużej niż w terminie do 7 dni ro bo czych o d dnia zgło szenia reklamacji;

2.4.9 .4. W przypadku uwzględnienia reklamacji ko nsument mo że wybrać jedną z dwó ch o pcji: zwro t Opłaty na po dany numer ko nta, z któ rego
do ko nano Opłaty lub wygenero wanie linku do po no wnego Rapo rtu Błyskawicznego , któ rego do tyczyła reklamacja;
2.4.10 . Do ko rzystania z Usługi niezbędny jest do stęp do skrzynki e-mail;
2.4.11. Rapo rt Błyskawiczny mo że być wygenero wany do pliku w fo rmacie .pdf i zapisany na dysku ko mputera lub innego urządzenia (tabletu, smartfo nu); do
prawidło wego wyświetlania Rapo rtu Błyskawicznego niezbędne jest po siadanie pro gramu o bsługującego fo rmat .pdf, jak np. Ado be Acro bat Reader,
Fo xitReader itp., a dla urządzeń mo bilnych przeglądarki interneto wej o bsługującej ten fo rmat.

3. PRZEDMIOT USŁUGI TGI SMART

3.1. Po zaakcepto waniu RU w ramach Opłaty:
3.1.1. Klient Subskrypcyjny o trzymuje Licencję TGI smart na ko rzystanie z o płaco nych Rapo rtó w o raz Wariantó w Rapo rtó w genero wanych w o parciu o Wyniki
TGI na Platfo rmie, ważną na teryto rium Po lski. Klient Subskrypcyjny mo że za do datko wą Opłatą wskazaną w Cenniku uzyskać do stęp do do datko wego
Rapo rtu. Klient Subskrypcyjny niezwło cznie po po twierdzeniu zaksięgo wania Opłaty na rachunku banko wym Ko nso rcjum o trzymuje mail do stępo wy z
linkiem przekiero wującym go do stro ny lo go wania na Platfo rmie.
3.1.2. Klient Ad ho c o trzymuje Licencję TGI smart na ko rzystanie z o płaco nych Rapo rtó w Błyskawicznych. Klient Ad ho c niezwło cznie po po twierdzeniu
zaksięgo wania Opłaty na rachunku banko wym Ko nso rcjum o trzymuje mail do stępo wy z linkiem przekiero wującym go do stro ny na Platfo rmie, na któ rej
mo że sparametryzo wać i wygenero wać Rapo rt Błyskawiczny. Platfo rma auto matycznie wygeneruje Rapo rt Błyskawiczny i prześle go na adres e-mail Klienta,
po dany w trakcie pro cedury zakupo wej. Ważno ść linku do wygenero wania Rapo rtu Błyskawicznego na Platfo rmie wyno si 30 dni o d dnia przekazania
Kliento wi po twierdzenia realizacji Opłaty.
3.2. Badania TGI pro wadzo ne są na całym świecie. Badanie TGI realizo wane przez Kantar Po lska S.A., któ re do starcza Wyniki TGI wyko rzystywane na
Platfo rmie, do tyczy wyłącznie teryto rium Po lski. Klient o trzymuje w ramach Usługi do stęp do Wynikó w TGI z o statnich 12 do stępnych miesięcy o bjętych
badaniem TGI.

4 . OKRES OBOWIĄZYWANIA USŁUGI DLA KLIENTA SUBSKRYPCYJNEGO

4.1. Okres Do stępu do Planu Taryfo wego trwa 12 miesięcy o d zaksięgo wania Opłaty na rachunku banko wym Ko nso rcjum.
4.2. Okres Do stępu do ko nkretnego Rapo rtu trwa 12 miesięcy o d mo mentu uzyskania do niego do stępu w ramach Planu lub o d mo mentu zaksięgo wania
Opłaty w przypadku Rapo rtu do datko wego .
4.3. Do stęp do Planu i ko nkretnego Rapo rtu ulega auto matycznemu o dno wieniu, zgo dnie z pro cedurą o dno wienia o pisaną w pkt. 5 RU.
4.4. Okres Do stępu do Planu mo że zako ńczyć się w innym mo mencie niż Okres Do stępu do Rapo rtu. Wynika to z faktu, że Klient Subskrypcyjny mo że
do kupo wać do datko we Rapo rty w ró żnych o kresach, w trakcie trwania Okresu Do stępu do Planu.
4.5. W chwili, w któ rej Klient Subskrypcyjny rezygnuje z do stępu do Planu, auto matycznie traci też do stęp do Rapo rtó w, cho ćby Okres Do stępu do nich jeszcze
nie upłynął. Dany Rapo rt jest jednak przecho wywany w panelu Klienta Subskrypcyjnego do czasu ustania Okresu Do stępu do tego Rapo rtu, bez względu na to ,
czy ustał Okres Do stępu do Planu. W chwili, w któ rej Klient Subskrypcyjny rezygnuje z do stępu do Planu, auto matycznie traci ró wnież wszystkie zapisane
Warianty Rapo rtó w. W przypadku po no wnego wykupienia do stępu do Planu przez Klienta Subskrypcyjnego o dzyska o n do stęp do tych Rapo rtó w, dla któ rych
Okres Do stępu jeszcze nie wygasł, do ko ńca trwania Okresó w Do stępu tych Rapo rtó w.
4.6 . Brak o świadczenia o rezygnacji z do stępu do Planu przez Klienta Subskrypcyjnego o znacza ko ntynuację Usługi i skutkuje o bo wiązkiem do ko nania Opłaty
za ko lejny Okres Do stępu do Planu. Po upływie Okresu Do stępu do Planu, w przypadku, w któ rym Klient Subskrypcyjny nie zrezygnuje na Platfo rmie z
ko rzystania z Planu, Usługa w ramach danego Planu ulega auto matycznie o dno wieniu na ko lejny Okres Do stępu, a Klient Subskrypcyjny o trzymuje fakturę na
kwo tę wynikającą z Cennika za dany Plan. Analo gicznie po upływie Okresu Do stępu do Rapo rtu do datko wego , w przypadku, w któ rym Klient Subskrypcyjny nie
zrezygnuje na Platfo rmie z ko rzystania z danego Rapo rtu do datko wego , Okres Do stępu do tego Rapo rtu ulega auto matycznie o dno wieniu na ko lejny Okres
Do stępu do Rapo rtu do datko wego , a Klient Subskrypcyjny o trzymuje fakturę na kwo tę wynikającą z Cennika za dany Rapo rt.
4.7. Terminy Okresu Do stępu po dane w RU liczo ne są po cząwszy o d dnia pierwszego miesiąca, w któ rym zaksięgo wano Opłatę, aż do dnia dwunastego
miesiąca o dpo wiadającego dnio wi w któ rym zaksięgo wano Opłatę. Oznacza to , że jeżeli Okres Do stępu zaczął się np. 15 października 20 18 r., to ko ńczy się
15 października 20 19 r. i ulega auto matycznemu o dno wieniu z dniem 15 października 20 19 r. do 15 października 20 20 r. itd.
4.8 . Zmiany RU będą każdo razo wo ko muniko wane Klienta Subskrypcyjnemu po przez mailing do o becnych Klientó w Subskrypcyjnych z zawiado mieniem o
wpro wadzo nych zmianach.

5. PROCEDURA ODNAWIANIA LUB ZMIANY PLANU TARYFOWEGO DLA KLIENTA SUBSKRYPCYJNEGO

5.1. Wybrany Plan ulega auto matycznemu o dno wieniu o ko lejne 12 miesięcy po upływie Okresu Do stępu. Jeśli Klient Subskrypcyjny nie chce o dno wienia Planu,
po winien najpó źniej w dzień przed dniem, w któ rym nastąpiło by o dno wienie (dzień dwunastego miesiąca o dpo wiadający dnio wi, w któ rym zaksięgo wano
pierwszą Opłatę) do ko nać na Platfo rmie rezygnacji z o dno wienia Planu. Platfo rma będzie auto matycznie info rmo wać Klienta Subskrypcyjnego z miesięcznym
wyprzedzeniem o zbliżającym się terminie auto matycznego o dno wienia Planu. Odno wienie o dbywa się według Opłaty z Cennika. Dla przykładu: Okres
Do stępu w ramach Planu wygasa 15 dnia miesiąca. 15 dnia miesiąca po przedzającego (jedenastego miesiąca) Platfo rma info rmuje Klienta Subskrypcyjnego o

tym fakcie. Następnie Platfo rma info rmuje o auto matycznym o dno wieniu Planu 14 dni przed auto matycznym o dno wieniem. W sytuacji, w któ rej Klient
Subskrypcyjny nie do ko nał na Platfo rmie rezygnacji z auto matycznego o dno wienia, Plan ulega auto matycznemu o dno wieniu o ko lejne 12 miesięcy. Klient
Subskrypcyjny miesiąc przed upływem terminu auto matycznego o dno wienia o trzyma fakturę pro fo rma z terminem płatno ści 30 dni. Jeśli nie o płaci faktury
pro fo rma w terminie 37 dni (faktura pro fo rma przetermino wana o 7 dni), Ko nso rcjum zastrzega prawo do czaso wego zablo ko wania Usługi do mo mentu
do ko nania Opłaty. W przypadku do ko nania zaległej Opłaty, Okres Do stępu liczy się o d dnia, w któ rym Opłata miała być termino wo do ko nana. Termin ten wynika
z faktury pro fo rma. Zablo ko wanie Usługi nie uchyla o bo wiązku do ko nania Opłaty przez Klienta Subskrypcyjnego . Szczegó ło we zasady fakturo wania wskazano
w pkt. 8 RU.
5.2. Każdy Rapo rt do datko wy (tj. taki, któ ry zo stał udo stępnio ny po nad liczbę przysługujących Kliento wi Subskrypcyjnemu Rapo rtó w w ramach danego Planu)
po upływie Okresu Do stępu także ulega auto matycznemu o dno wieniu o ko lejne 12 miesięcy według Opłaty z Cennika. Platfo rma będzie auto matycznie
info rmo wać Klienta Subskrypcyjnego z miesięcznym wyprzedzeniem o zbliżającym się auto matycznym o dno wieniu Okresu Do stępu do Rapo rtu. Jeśli Klient
Subskrypcyjny nie chce o dno wienia Okresu Do stępu do Rapo rtu, po winien najpó źniej dzień przed dniem, w któ rym nastąpiło by o dno wienie, do ko nać na
Platfo rmie rezygnacji z o dno wienia danego Rapo rtu do datko wego . W sytuacji, w któ rej Klient Subskrypcyjny zrezygnuje z o dno wienia do stępu do Rapo rtu
do datko wego , Warianty tego Rapo rtu będą przecho wywane w panelu Klienta Subskrypcyjnego jako nieaktywne. Jednakże jeżeli do stęp do Rapo rtu zo stanie
utraco ny w wyniku rezygnacji z Planu, zapisane Warianty tego Rapo rtu ró wnież zo staną utraco ne. W przypadku po no wnego wykupienia Planu przez Klienta
Subskrypcyjnego , o dzyska o n do stęp do tych Rapo rtó w do datko wych, dla któ rych Okres Do stępu jeszcze nie wygasł, do ko ńca trwania Okresó w Do stępu tych
Rapo rtó w do datko wych. Pro cedura auto matycznego o dnawiania Rapo rtu do datko wego i jego o płacania jest analo giczna do wskazanej w pkt. 5.1.
5.3. Zmiana Planu na niższy o d Planu wykupio nego mo że nastąpić do piero po upływie Okresu Do stępu do Planu. Odbywa się to po przez rezygnację na
Platfo rmie z Planu i po no wny zakup Usługi z niższym Planem.
5.4. Zmiana Planu na wyższy mo że nastąpić w każdej chwili, według decyzji Klienta Subskrypcyjnego . Wó wczas wno si o n Opłatę o dpo wiadającą wybranemu,
wyższemu Plano wi. Po twierdzenie zaksięgo wania Opłaty aktywuje no wy Plan i auto matycznie dezaktywuje stary Plan. Okres Do stępu do Rapo rtó w o bjętych
no wym Planem (nie do datko wych) zaczyna być naliczany o d po czątku wraz z Okresem Do stępu do tego Planu. Zapisane Warianty Rapo rtó w ze starego Planu
po zo staną do stępne. Okres Do stępu no wego Planu trwa na zasadach wskazanych w pkt. 4.
5.5. Klient Subskrypcyjny mo że w każdej chwili do kupić Rapo rt do datko wy o ro cznym o kresie Do stępu. Jeżeli jednak Klient Subskrypcyjny zrezygnuje z Planu
po zako ńczeniu Okresu Do stępu do Planu i wcześniej niż upłynie Okres Do stępu do Rapo rtu do datko wego , utraci o n do stęp także do Rapo rtu do datko wego . W
takim przypadku Okres Do stępu do Rapo rtu do datko wego (12 miesięcy) biegnie jednak dalej i o ile Klient Subskrypcyjny o dno wi do tychczaso wy Plan lub wykupi
inny Plan i uzyska do stęp do Usługi, Rapo rty do datko we zo staną po no wnie udo stępnio ne na po zo stałą dla nich część Okresu Do stępu.
5.6 . W przypadku zmiany Planu na wyższy, Klient Subskrypcyjny uzyskuje do stęp do Rapo rtó w w liczbie przewidzianej dla danego Planu – Klient Subskrypcyjny
mo że wybrać Rapo rty do stępne w ramach do tychczaso wego niższego Planu (do myślnie) i/lub no we Rapo rty. Po zo stałe Rapo rty do stępne w ramach
wcześniejszego Planu Klient Subskrypcyjny mo że po zo stawić jako Rapo rty do datko we. Wybranym przez Klienta Rapo rto m w liczbie przewidzianej dla danego
Planu w mo mencie przejścia na wyższy Plan auto matycznie o dnawia się Okres Do stępu na ko lejne 12 miesięcy, tak jak samemu Plano wi i o trzymują o ne te
funkcjo nalno ści, któ re są do stępne w ramach danego Planu. Klient Subskrypcyjny do ko nuje wybo ru Rapo rtó w, któ re chce o dno wić w ramach wyższego Planu
przed do ko naniem o dno wienia wyższego Planu.
5.7. Ko nso rcjum zastrzega, że w przypadku braku wypełnienia o bo wiązku, o któ rym mo wa w pkt. 9 .4, o dno wienie Okresu Do stępu do Planu lub Rapo rtu
do datko wego będzie skuteczne także w przypadku wysłania info rmacji o zbliżającym się terminie auto matycznego o dno wienia na
nieaktywną/niemo nito ro waną skrzynkę email Klienta Subskrypcyjnego i wystawio na zo stanie faktura. W przypadku braku o płacenia faktury, do stęp do Usługi
zo stanie wyłączo ny.

6. UPRAWNIENI UŻYTKOWNICY/ UŻYTKOWANIE WYNIKÓW TGI

6 .1. Klient nie jest uprawnio ny do przekazywania niko mu Wynikó w TGI. Klient nie jest uprawnio ny do przekazywania Rapo rtó w, Wariantó w Rapo rtó w, Rapo rtó w
Błyskawicznych ani do stępu do Platfo rmy stro no m trzecim za wyjątkiem Uprawnio nych Użytko wnikó w.
6 .2. Na Kliencie spo czywa o bo wiązek udo kumento wania, że w chwili przekazania, o któ rym mo wa po wyżej, po dmio t, któ remu przekazano do stęp, był
Uprawnio nym Użytko wnikiem.
6 .3. Ko rzystanie z Usługi przez Klienta i Uprawnio nego Użytko wnika będzie o dbywać się w zgo dzie i na zasadach RU, a Klient zo bo wiązuje się zadbać, by
Uprawnieni Użytko wnicy całko wicie sto so wali się do ustaleń RU o bo wiązujących Klienta.
6 .4. Klient jest uprawnio ny do wyko rzystywania do stępu do Platfo rmy, Wynikó w TGI o raz Rapo rtó w, Wariantó w Rapo rtó w i Rapo rtó w Błyskawicznych wyłącznie
dla własnych po trzeb (w tym w publikacjach wewnętrznych), bez prawa do ich zbywania lub innego udo stępniania w cało ści lub w części, w tym udo stępniania
nieo dpłatnie na rzecz o só b trzecich (w tym także po dmio tó w zależnych, sto warzyszo nych, po wiązanych kapitało wo lub po wiązanych sto sunkiem czło nko stwa)
w jakiejko lwiek fo rmie, zaró wno na po dstawie umó w: sprzedaży, najmu, dzierżawy, sublicencji, użyczenia lub innych, jak i na po dstawie innych czynno ści i
działań, (w tym także medio m lub po dmio to m o bsługującym je w zakresie sprzedaży reklam).
6 .5. Klient jest uprawnio ny do wyko rzystywania Wynikó w TGI wyłącznie za po średnictwem Platfo rmy w ramach Rapo rtó w i Wariantó w Rapo rtó w (tylko Klient
Subskrypcyjny) lub Rapo rtó w Błyskawicznych (Klient Ad ho c) wyłącznie dla własnych celó w. Klient mo że wyko rzystywać Rapo rty i Warianty Rapo rtó w (tylko
Klient Subskrypcyjny) lub Rapo rty Błyskawiczne (Klient Ad ho c) także celem po wo ływania się na Wyniki TGI w ko ntaktach ze swo imi klientami, ko ntrahentami
o raz po dmio tami sto warzyszo nymi lub po wiązanymi kapitało wo w trakcie pro wadzenia swo jej działalno ści na prawach cytatu po d warunkiem, że zakres
cyto wanego fragmentu Wynikó w TGI o graniczo ny będzie zakresem pro jektu, w ramach któ rego do ko nywana jest dana prezentacja i będzie zgo dny z pro filem
działalno ści Klienta. Klient zo bo wiązuje się po wstrzymać o d działań po legających i zmierzających do sytuacji, gdy po dmio t trzeci uzyskuje o d Klienta lub za
jego po średnictwem do stęp do Wynikó w TGI, Rapo rtó w, Wariantó w Rapo rtó w lub Rapo rtó w Błyskawicznych wygenero wanych przez Klienta w celu uniknięcia
zawarcia o drębnej w tym zakresie umo wy z Ko nso rcjum lub z Kantar Po lska S.A. lub w celu uniknięcia uiszczenia Opłaty.
6 .6 . Jeśli Wyniki TGI, prezento wane przez Rapo rty, Warianty Rapo rtó w lub Rapo rty Błyskawiczne, zo staną przedstawio ne w fo rmie cytató w, wizualizacji lub
tabel w specjalnie przygo to wanych rapo rtach, planach, listach, memo randach lub prezentacjach wizualnych, drukach wewnętrznych, artykułach, wypo wiedziach

radio wych czy telewizyjnych, wó wczas akredytacja taka musi być czytelna i wido cznie przedstawio na jako info rmacja o Ko nso rcjum firm Kantar Po lska. S.A.,
Co deshine Sp. z o .o . i musi zawierać lo go Kantar Po lska. S.A., Co deshine Sp. z o .o . o raz lo go TGI smart. Jakieko lwiek usuwanie, masko wanie, zniekształcanie
lo go lub innych znakó w auto rskich jest niedo zwo lo ne.
6 .7. Niedo zwo lo ne jest do ko nywanie jakichko lwiek zmian w warstwie o pro gramo wania Platfo rmy.
6 .8 . Klient nie ma prawa ko rzystać z baz danych, jakie wyko rzystuje Platfo rma.
6 .9 . Klient zo bo wiązuje się nie wyko rzystywać do stępu do Platfo rmy, Rapo rtó w, Wariantó w Rapo rtó w lub Rapo rtó w Błyskawicznych do two rzenia no wych baz
danych, badań, czy też w celu fuzji danych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgo dy Ko nso rcjum.
6 .10 . Klient po no si pełną o dpo wiedzialno ść za to , żeby do stęp do Platfo rmy, Rapo rtó w, Wariantó w Rapo rtó w czy Rapo rtó w Błyskawicznych nie wyszedł po za
jego po siadanie lub ko ntro lę.
6 .11. Klient nie będzie uprawnio ny do ko rzystania, użytko wania, publiko wania, ro zpo wszechniania, ujawniania, sprzedawania lub po wielania do stępu do
Platfo rmy, Rapo rtó w, Wariantó w Rapo rtó w, Rapo rtó w Błyskawicznych, Wynikó w TGI w cało ści lub w części w jakimko lwiek celu innym niż cele wyszczegó lnio ne
w niniejszych RU. Niniejsze po stano wienie do tyczy także lo go , znakó w to waro wych Kantar Po lska. S.A., Co deshine Sp. z o .o . i TGI smart.
6 .12. Wariant Rapo rtu ani Rapo rt Błyskawiczny, któ ry Klient wyekspo rtuje, po bierze na no śnik pamięci itp. nie mo że być mo dyfiko wany, zmieniany, po ddawany
edycji jako po dlegający pełnej o chro nie prawno auto rskiej. Mo dyfikacja wyekspo rto wanego Wariantu Rapo rtu/ Rapo rtu Błyskawicznego , jego wyglądu (w
przypadku pliku w fo rmacie pdf) o raz treści (w każdym fo rmacie), jest uznawana za naruszenie własno ści intelektualnej Ko nso rcjum. Treść Rapo rtu, Wariantu
Rapo rtu czy Rapo rtu Błyskawicznego jest genero wana w o parciu o Meto do lo gię TGI smart z wyko rzystaniem Wynikó w TGI. Jakako lwiek ingerencja w treść
Rapo rtu, Wariantu Rapo rtu lub Rapo rtu Błyskawicznego stano wi naruszenie Licencji TGI smart i jest trakto wana jako naruszenie RU.

7. OPŁATY

7.1. Z tytułu sko rzystania z Usługi, Klient zo bo wiązuje się wnieść Opłatę za zakupio ny Plan Taryfo wy i Rapo rty (Klient Subskrypcyjny) lub za zakupio ne Rapo rty
Błyskawiczne (Klient Ad ho c). Klient wybiera, czy do ko nuje Opłaty za po średnictwem PayU, czy przelewem tradycyjnym.
7.2. Ko nso rcjum zastrzega, że z o biektywnych przyczyn technicznych spo só b płatno ści za po średnictwem PayU mo że być o kreso wo niedo stępny. W
przypadku niedo stępno ści tego spo so bu płatno ści, Platfo rma przekaże sto so wną info rmację. Po zo staje wó wczas mo żliwo ść do ko nania Opłaty przelewem
tradycyjnym.
7.3. W przypadku wybo ru płatno ści za po średnictwem PayU, PayU nalicza Kliento wi pro wizję, wyliczo ną przez system Platfo rmy auto matycznie, w zależno ści
o d wyso ko ści kwo ty transakcji lub wzro stu o bro tó w. Pro wizja PayU wido czna jest w mo mencie do ko nywania Opłaty. Klient mo że na tym etapie zrezygno wać z
do ko nania Opłaty.
7.4. Ko nso rcjum nie o dpo wiada za zmiany cennika o płat i pro wizji przez PayU jako po dmio tu trzeciego .
7.5. Opłaty są naliczane Kliento wi według Cennika zamieszczo nego na Platfo rmie.
7.6 . Ko nso rcjum zastrzega, iż Cennik mo że ulec zmianie. O każdej zmianie Cennika Klient Subskrypcyjny zo stanie po info rmo wany o drębną wiado mo ścią.
Ewentualna zmiana Cennika nie będzie do tyczyła Planó w ani Rapo rtó w wykupio nych przed zmianą Cennika. Zmiana Cennika będzie o bo wiązywała jedynie dla
Planó w i Rapo rtó w do kupo wanych po zmianie Cennika.
7.7. Kwo ty po dane w Cenniku są kwo tami netto prezento wanymi także po do liczeniu aktualnej stawki po datku VAT w o drębnej po zycji (kwo ta brutto zawierająca
po datek VAT). Do wyso ko ści Opłaty netto należy do dać po datek VAT w wyso ko ści o bo wiązującej w dacie do ko nania Opłaty.
7.8 . Ko nso rcjum zastrzega, że uzyskanie do stępu do Usługi następuje do piero w chwili zaksięgo wania Opłaty na rachunku banko wym Ko nso rcjum. W sytuacji,
w któ rej Klient nie o płaci faktury pro fo rma w terminie, a uzyskałby po wyższy do stęp do Usługi lub w przypadkach, w któ rych bank co fnąłby śro dki z rachunku z
przyczyn nie leżących po stro nie Ko nso rcjum, Ko nso rcjum zastrzega mo żliwo ść wyłączenia do stępu do Usługi.
7.9 . Jeśli przedsiębio rstwo Klienta po dlega jakiejko lwiek zmianie właściciela, ulega fuzji lub przejmuje ko ntro lę nad inną instytucją, niezależnie o d tego czy ta
instytucja jest Klientem, Opłaty należne z tytułu przyjęcia RU wciąż o bo wiązują.

8. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI, FAKTURY

8 .1. Klient wyraża zgo dę na przesyłanie mu faktur dro gą elektro niczną. Klient w każdej chwili mo że co fnąć zgo dę. W takim przypadku Klient zo bo wiązany jest
przesłać dro gą elektro niczną o świadczenie o co fnięciu zgo dy i po dać adres do ko respo ndencji, po d któ rym będzie o dbierał faktury w fo rmie papiero wej. Klient
wyraża zgo dę na wystawianie faktur w fo rmie papiero wej bez po dpisu wystawcy.
8 .2. Wystawcą faktur i po dmio tem ro zliczającym Opłaty w imieniu Ko nso rcjum jest Co deshine Sp. z o .o .
8 .3. Faktury są wystawiane w następujący spo só b:
8 .3.1. Faktury dla Klienta Subskrypcyjnego wystawiane są tytułem Usługi z po daniem nazwy Planu i/lub z wyszczegó lnieniem Rapo rtó w do datko wych, z
po daniem Okresó w Do stępu Planu i/lub po szczegó lnych Rapo rtó w do datko wych. W przypadku, kiedy zakup Planu lub Rapo rtu do datko wego do ko nywany
jest w danym miesiącu lub w przypadku, gdy auto matyczne o dno wienie Okresu Do stępu do Planu lub Rapo rtu do datko wego przypada w danym miesiącu,
faktura za Usługę wystawiana jest zbio rczo jedno cześnie za Plan o raz za Rapo rty do datko we za dany miesiąc. Faktura za dany miesiąc sumuje zakupy i
auto matyczne o dno wienia za dany miesiąc.

8 .3.2. Faktury dla Klienta Ad ho c wystawiane są tytułem Usługi z wyszczegó lnieniem zakupio nych Rapo rtó w Błyskawicznych.
8 .3.3. W chwili do ko nania wybo ru spo so bu wyko nania Opłaty, Platfo rma o dsyła do systemu płatno ści PayU lub generuje dane do przelewu tradycyjnego .
8 .3.3.1. Wybó r przelewu tradycyjnego : Auto ryzacja przelewu trwa do 2 dni ro bo czych. Po przejściu pro cesu zakupo wego tj. po akceptacji niniejszego
RU i wybo rze Planu i o pcjo nalnych Rapo rtó w do datko wych (tylko Klient Subskrypcyjny) lub wybo rze Rapo rtó w Błyskawicznych (Klient Ad ho c), Klient
o trzymuje fakturę pro fo rma, na po dstawie któ rej do ko nuje płatno ści. Po po myślnej weryfikacji księgo wania śro dkó w, Klient o trzymuje maila
do stępo wego do Platfo rmy o raz w o so bnym mailu fakturę. Za dzień do ko nania płatno ści będzie uważany dzień uznania przez bank Ko nso rcjum
po lecenia przelewu o d Klienta.
8 .3.3.2. Wybó r PayU (ekspress): mo żliwe jest do ko nanie szybkiego przelewu, przelewu kartą płatniczą lub kartą kredyto wą. Po akceptacji niniejszego
RU i wybo rze Planu i o pcjo nalnych Rapo rtó w do datko wych (tylko Klient Subskrypcyjny) lub wybo rze Rapo rtó w Błyskawicznych (Klient Ad ho c), Klient
przekiero wany jest do systemu PayU, gdzie wybiera do go dną fo rmę płatno ści i do ko nuje płatno ści na rachunek wskazany przez PayU. PayU w danym
mo mencie auto matycznie realizuje płatno ść, a śro dki są po bierane o d Klienta. Po zako ńczeniu płatno ści, Klient o trzymuje maila do stępo wego do
Platfo rmy o raz w o so bnym mailu fakturę.
8 .3.4. W przypadku, w któ rym Klient Subskrypcyjny ko rzysta z Usługi o d pewnego czasu i Okresy Do stępu do Usługi lub do danego Rapo rtu ko ńczą się w
tym samym o kresie (np. w trakcie jednego miesiąca), faktury wystawiane są w następujący spo só b:
8 .3.4.1. Ko nso rcjum wystawia zbio rczą fakturę pro fo rma za Plany i wszystkie Rapo rty do datko we wykupio ne do tychczas, któ re mają po dlegać
auto matycznemu o dno wieniu, na 30 dni przed dniem, w któ rym ma nastąpić auto matyczne o dno wienie. Faktura pro fo rma jest wystawio na z terminem
płatno ści 30 dni. (Plany i Rapo rty o dnawiają się w tym dniu dwunastego miesiąca, w któ rym ko ńczy się po przedni Okres Do stępu. Klient Subskrypcyjny
ma 30 dni na o płacenie faktury pro fo rma. W przypadku jej nieo płacenia w terminie 7 dni po dniu, w któ rym nastąpiło auto matyczne o dno wienie Okresu
Do stępu do Planó w i Rapo rtó w do datko wych, Ko nso rcjum zastrzega prawo do czaso wego zablo ko wania Usługi do mo mentu do ko nania Opłaty. W
przypadku do ko nania zaległej Opłaty, Okres Do stępu liczy się o d dnia, w któ rym Opłata miała być termino wo do ko nana. Termin ten wynika z faktury pro
fo rma. Zablo ko wanie Usługi nie uchyla o bo wiązku do ko nania Opłaty przez Klienta. Ko nso rcjum zastrzega prawo do wszczęcia windykacji zaległych
Opłat.
8 .3.4.2. Jeżeli Klient Subskrypcyjny w danym miesiącu do ko na na Platfo rmie rezygnacji z części Rapo rtó w, po zo stała część ulega auto matycznemu
o dno wieniu. W takiej sytuacji Klient Subskrypcyjny o trzymuje zaktualizo waną fakturę pro fo rma i do ko nuje Opłaty za Plan i przedłużo ne Rapo rty. Termin
płatno ści zaktualizo wanej faktury pro fo rma po zo staje niezmienio ny, po stano wienie z pkt. 8 .3.4.1. sto suje się. Po zaksięgo waniu Opłat na rachunku
banko wym Ko nso rcjum, Ko nso rcjum najpó źniej następnego dnia ro bo czego wysyła Kliento wi Subskrypcyjnemu fakturę właściwą z po zycjami, któ re
zo stały o płaco ne. W przypadku o płacenia zaktualizo wanej faktury pro fo rma, po stano wienia do tyczące czaso wego zablo ko wania Usługi sto suje się.
8 .3.5. W przypadku o pó źnienia w zapłacie po pierwszym i każdym ko lejnym o dno wieniu Planu lub Rapo rtu do datko wego , Ko nso rcjum przysługują o dsetki w
wyso ko ści maksymalnych o dsetek ustawo wych za o pó źnienie.
8 .4. Przy zamó wieniu Usługi przez Klienta Ad ho c lub pierwszym zamó wieniu Usługi przez Klienta Subskrypcyjnego i wybo rze płatno ści przelewem
tradycyjnym w przypadku braku do ko nania Opłaty przez Klienta w ciągu 45 dni na po dstawie o trzymanej faktury pro fo rma, zamó wienie wygasa po 45 dniach o d
jego zło żenia.

9. KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

9 .1. Ko munikacja z Klientem o dbywa się dro gą mailo wą, na adres skrzynki mailo wej po danej przez Klienta w trakcie zakupu o raz za po średnictwem Platfo rmy
w panelu Klienta Subskrypcyjnego .
9 .2. Ko nso rcjum zastrzega mo żliwo ść info rmo wania Klienta o :
9 .2.1. Aktualizacjach Wynikó w TGI na Platfo rmie,
9 .2.2. No wych funkcjo nalno ściach i mo żliwo ściach Platfo rmy, no wych ro dzajach i funkcjo nalno ściach Szablo nó w Rapo rtó w etc.,
9 .2.3. Upływających terminach ważno ści Planu lub Rapo rtu w przypadku Klienta Subskrypcyjnego , terminach auto matycznego o dno wienia,
9 .2.4. Po prawnym zauto ryzo waniu pro cesu zakupu, zaksięgo wania śro dkó w na rachunku Ko nso rcjum,
9 .2.5. Przesłaniu mailo wo lub wygenero waniu linka do stępo wego do Platfo rmy,
9 .2.6 . Po jawieniu się faktury pro fo rma lub faktury w Platfo rmie o raz przesyłania tych faktur dro gą elektro niczną,
9 .2.7. Do daniu no wego Uprawnio nego Użytko wnika,
9 .2.8 . Oknach serwiso wych lub o kresach niedo stępno ści do Usługi lub innych ko munikatach technicznych.
9 .3. Jeśli Klient wyraził zgo dę na przesyłanie mu info rmacji handlo wych dro gą elektro niczną, Ko nso rcjum mo że przesyłać Kliento wi info rmacje o :
9 .3.1. Ko nferencjach, targach, wydarzeniach,
9 .3.2. Szko leniach i warsztatach z o bsługi TGI smart,
9 .3.3. Po zo stałych kwestiach służących o bsłudze lub ko rzystaniu z TGI smart.

9 .4. Klient Subskrypcyjny ma o bo wiązek info rmo wać Ko nso rcjum w do wo lny, wybrany przez siebie spo só b o o ko liczno ściach wpływających na brak
dwustro nnej ko munikacji, w szczegó lno ści o sytuacji, w któ rej dany adres email nie jest już o bsługiwany, skrzynka nie jest przez Klienta Subskrypcyjnego
mo nito ro wana, praco wnik/wspó łpraco wnik, do któ rego należał adres email nie jest już praco wnikiem/wspó łpraco wnikiem etc.
9 .5. W przypadku niedo pełnienia o bo wiązku wskazanego w pkt. 9 .4 w sytuacji, w któ rej na nieaktywną lub niemo nito ro waną skrzynkę będą wpływać info rmacje
o auto matycznym o dno wieniu Planu i/lub Rapo rtó w i nastąpi auto matyczne o dno wienie Planu i/lub Rapo rtó w wo bec braku o świadczenia o rezygnacji przez
Klienta Subskrypcyjnego , nie mo że się o n po wo ływać na o ko liczno ść, że skrzynka email była nieaktywna lub niemo nito ro wana.
9 .6 . Jeśli Klient chce, aby wysyłano mu info rmacje wskazane w pkt. 9 .3, po winien zaznaczyć o kienko po niżej lub zapisać się do newslettera pisząc na
zgo da@tgismart.co m o następującej lub ró wno ważnej treści: Wyrażam zgo dę na przesyłanie mi info rmacji o no wych pro duktach Ko nso rcjum, aktualizacjach,
o fertach specjalnych, pro mo cjach o raz info rmacjach marketingo wych przez Ko nso rcjum firm Kantar Po lska S.A. z siedzibą w Warszawie o raz Co deshine Sp. z
o .o . z siedzibą w Warszawie.

10. POUFNOŚĆ

10 .1. Klient o raz Uprawnieni Użytko wnicy są na takich samych zasadach zo bo wiązani zacho wać w ścisłej tajemnicy wszelkie info rmacje, w tym specyfikacje,
plany, wzo ry, schematy, o pro gramo wanie, dane, a także info rmacje techno lo giczne, eko no miczne, finanso we, handlo we, prawne i o rganizacyjne, w któ rych
po siadanie mo gli wejść w trakcie o bo wiązywania RU, w tym w szczegó lno ści Wynikó w TGI, Meto do lo gii TGI smart, interfejsó w Platfo rmy, treści niniejszego RU
niezależnie o d fo rmy przekazania tych info rmacji lub ich źró dła (dalej jako „Info rmacje Po ufne”);
10 .2. Klient i Uprawnieni Użytko wnicy mo gą wyko rzystywać Info rmacje Po ufne jedynie w celach o kreślo nych w punkcie 6 RU.
10 .3. Klient i Uprawnieni Użytko wnicy są zo bo wiązani po djąć wszelkie niezbędne kro ki dla zapewnienia, że żadna z o só b o trzymujących Info rmacje Po ufne w
myśl pkt. 10 .1 nie ujawni tych Info rmacji Po ufnych ani ich źró dła, zaró wno w cało ści, jak i w części, o so bo m trzecim, bez uzyskania uprzedniego wyraźnego
upo ważnienia o d Ko nso rcjum.
10 .4. Klient i Uprawnieni Użytko wnicy nie mo gą ko pio wać, po wielać, ani w jakiko lwiek spo só b ro zpo wszechniać jakichko lwiek Info rmacji Po ufnych w cało ści lub
w części, z wyjątkiem uzasadnio nej po trzeby do celó w o kreślo nych w pkt. 6 RU.
10 .5. Po stano wienia pkt. 10 .1-10 .4 nie będą miały zasto so wania w sto sunku do tych Info rmacji Po ufnych uzyskanych przez Klienta, któ re:
10 .5.1. są o publiko wane przez Ko nso rcjum, po wszechnie znane lub urzędo wo po dane do publicznej wiado mo ści bez naruszenia po stano wień RU,
10 .5.2. były uprzednio znane Kliento wi lub Uprawnio nemu Użytko wniko wi bez o bo wiązku zacho wania ich w po ufno ści;
10 .5.3. zo staną ujawnio ne przez Ko nso rcjum Kliento wi lub Uprawnio nemu Użytko wniko wi bez o bo wiązku zacho wania ich w po ufno ści;
10 .5.4. Zo staną ujawnio ne przez Klienta na po dstawie bezwzględnie o bo wiązujących przepisó w prawa: o rzeczenia sądu lub decyzji właściwego o rganu,
po d warunkiem bezzwło cznego zawiado mienia Stro ny Przekazującej w celu umo żliwienia jej uchylenia albo o graniczenia o bo wiązku ujawnienia Info rmacji
Po ufnych o raz po djęcia przez Stro nę Otrzymującą wszelkich zgo dnych z prawem działań zmierzających do uchylenia albo o graniczenia o bo wiązku
ujawnienia Info rmacji Po ufnych i o graniczenia liczby o só b mo gących zapo znać się z Info rmacjami Po ufnymi
10 .6 . Klient ujawniając Info rmacje Po ufne i po wo łując się na o ko liczno ści wskazane w pkt. 10 .5 jest zo bo wiązany do udo wo dnienia tych o ko liczno ści.
10 .7. Po stano wienia niniejszego punktu 10 RU wiążą Klienta przez o kres 3 (trzech) lat o d daty, w któ rej nastąpiła rezygnacja z Usługi, niezależnie o d przyczyn.
10 .8 . Info rmacje Po ufne mo gą stano wić info rmacje po ufne w ro zumieniu ustawy z dnia 29 lipca 20 0 5 r. o o bro cie instrumentami finanso wymi o raz ustawy z
dnia 16 kwietnia 19 9 3 r. o zwalczaniu nieuczciwej ko nkurencji. Ujawnienie ww. Info rmacji Po ufnych będące naruszeniem po wo łanych po wyżej przepisó w prawa
po dlega o dpo wiedzialno ści karnej w nich o kreślo nej, także po ustaniu RU z jakichko lwiek przyczyn.
10 .9 . Klient jest zo bo wiązany do upewnienia się, że wszelkie o so by, włączywszy praco wnikó w własnych i Uprawnio nych Użytko wnikó w, któ re mają do stęp do
Usługi, będą po wiado mio ne o treści niniejszego punktu 10 i zgo dzą się na jego warunki.
10 .10 . Klient jest zo bo wiązany niezwło cznie usunąć ko nto Uprawnio nego Użytko wnika, z któ rym ro związano umo wę o pracę/umo wę o wspó łpracy niezależnie
o d przyczyny lub któ ry narusza warunki RU.
10 .11. Klient po no si pełną o dpo wiedzialno ść na zasadach o gó lnych za działania lub zaniechania praco wnikó w o raz wspó łpraco wnikó w, a także Uprawnio nych
Użytko wnikó w jak za własne działania lub zaniechania.

11. DANE OSOBOWE

11.1. Wspó ładministrato rem danych o so bo wych Klienta lub Uprawnio nego Użytko wnika jest Ko nso rcjum spó łek Kantar Po lska S.A. z siedzibą w Warszawie
o raz Co deshine Sp. z o .o . z siedzibą w Warszawie.
11.2. Adres do ko respo ndencji: Kantar Po lska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Ko nesera 9 , 0 3-736 Warszawa, Po lska. Inspekto rem Danych Oso bo wych, z
któ rym mo żna sko ntakto wać się w sprawie o chro ny danych przez fo rmularz ko ntakto wy na stro nie https://platfo rm.tgismart.co m; po d e-mailem
[ko ntakt@tgismart.co m]; po d numerem telefo nu [+48 728 421 6 43] lub pisemnie na adres siedziby Kantar Po lska S.A., wskazany w pkt 11.1.
11.3. Cele i po dstawy przetwarzania danych o so bo wych Klienta lub Uprawnio nego Użytko wnika:

11.3.1. w celu zawarcia umo wy na realizację Usługi w o parciu o RU na po dstawie zgo dy Klienta (po dstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
11.3.2. w celu wyko nania Usługi na po dstawie RU, jeśli zo stały zaakcepto wane (po dstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
11.3.3. w celach analitycznych: lepszego do bo ru usług do po trzeb Klienta, o bsługi Klienta, o gó lnej o ptymalizacji Usługi i pro duktó w Ko nso rcjum,
o ptymalizacji pro cesó w o bsługi, budo wania wiedzy o Kliencie dla analizy finanso wej Ko nso rcjum lub spó łek po wiązanych, w celach statystycznych,
będących realizacją prawnie uzasadnio nego interesu (po dstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
11.3.4. w celach archiwalnych (do wo do wych) będących realizacją prawnie uzasadnio nego interesu zabezpieczenia info rmacji na wypadek prawnej po trzeby
wykazania faktó w (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
11.3.5. w celu ewentualnego ustalenia, do cho dzenia lub o bro ny przed ro szczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnio nego w tym interesu (po dstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
11.3.6 . w celu badania satysfakcji Klienta o kreślania jako ści o bsługi Ko nso rcjum o raz po zio mu zado wo lenia Klienta z pro duktó w i usług będącego realizacją
prawnie uzasadnio nego interesu (po dstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
11.3.7. w celu o fero wania Kliento wi przez Ko nso rcjum pro duktó w i usług Ko nso rcjum bezpo średnio (marketing bezpo średni), w tym do bierania ich po d
kątem po trzeb Klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnio nego w tym interesu (po dstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
11.3.8 . W celu o fero wania Kliento wi bezpo średnio pro duktó w i usług firm wspó łpracujących z Ko nso rcjum (partneró w Ko nso rcjum), w szczegó lno ści
po dmio tó w z grup kapitało wych czło nkó w Ko nso rcjum np. w fo rmie kupo nó w rabato wych, w tym do bierania ich po d kątem po trzeb Klienta, będącego
realizacją prawnie uzasadnio nego w tym interesu czło nkó w Ko nso rcjum i partneró w (marketing po średni) (po dstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeśli Klient
wyraził na to zgo dę.
11.4. Kliento wi przysługuje prawo do wyco fania zgo dy wyrażo nej w celu o fero wania Kliento wi bezpo średnio pro duktó w i usług firm wspó łpracujących z
Ko nso rcjum (partneró w Ko nso rcjum), w szczegó lno ści po dmio tó w z grup kapitało wych czło nkó w Ko nso rcjum np. w fo rmie kupo nó w rabato wych, w tym
do bierania ich po d kątem po trzeb Klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnio nego w tym interesu czło nkó w Ko nso rcjum i partneró w (marketing po średni)
(po dstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale co fnięcie zgo dy nie wpływa na zgo dno ść z prawem przetwarzania, któ rego do ko nano na po dstawie zgo dy Klienta
przed jej wyco faniem.
11.5. Prawo do sprzeciwu
11.5.1. W każdej chwili przysługuje Kliento wi prawo do wniesienia sprzeciwu wo bec przetwarzania danych o pisanych po wyżej. Ko nso rcjum przestanie
przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w sto sunku do danych Klienta istnieją dla Ko nso rcjum ważne prawnie uzasadnio ne
po dstawy, któ re są nadrzędne wo bec interesó w Klienta, praw i wo lno ści lub dane Klienta będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, do cho dzenia lub
o bro ny ro szczeń.
11.5.2. W każdej chwili przysługuje Kliento wi prawo do wniesienia sprzeciwu wo bec przetwarzania danych Klienta w celu pro wadzenia marketingu
bezpo średniego . Jeżeli Klient sko rzysta z tego prawa – Ko nso rcjum zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
11.6 . Okres przecho wywania danych
11.6 .1. Dane o so bo we Klienta wynikające z akceptacji RU będą przetwarzane przez o kres, w któ rym mo gą ujawnić się ro szczenia związane z RU czyli przez
o kres 3 + 1 lat, w tym 3 lata to najdłuższy mo żliwy o kres przedawnienia ro szczeń, a do datko wy ro k do tyczy ro szczeń zgło szo nych przed upływem terminu
przedawnienia i pro blemó w z do ręczeniem.
11.7. Ko nso rcjum mo że przetwarzać Dane Klienta dla po trzeb marketingu bezpo średniego pro duktó w i usług Ko nso rcjum do czasu, w któ rym Klient zgło si
sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Ko nso rcjum ustali, że dane uległy dezaktualizacji.
11.8 . Odbio rcy danych.
11.8 .1. Dane o so bo we Klienta mo gą zo stać ujawnio ne po dmio to m z grup kapitało wych czło nkó w Ko nso rcjum o raz partnero m Ko nso rcjum czyli firmo m, z
któ rymi Ko nso rcjum wspó łpracuje łącząc pro dukty lub usługi.
11.8 .2. Do danych mo gą też mieć do stęp po dwyko nawcy Ko nso rcjum (po dmio ty przetwarzające), np. firmy księgo we, prawnicze, info rmatyczne, likwidato rzy
szkó d czy wyko nawcy usług w ramach likwidacji szkó d.
11.9 . Prawa o só b, któ rych dane do tyczą. Zgo dnie z RODO, Kliento wi przysługuje:
11.9 .1. prawo do stępu do swo ich danych o raz o trzymania ich ko pii;
11.9 .2. prawo do spro sto wania (po prawiania) swo ich danych;
11.9 .3. prawo do usunięcia danych, o graniczenia przetwarzania danych;
11.9 .4. prawo do wniesienia sprzeciwu wo bec przetwarzania danych;
11.9 .5. prawo do przeno szenia danych;
11.9 .6 . prawo do wniesienia skargi do o rganu nadzo rczego jakim jest Prezes Urzędu Ochro ny Danych Oso bo wych.
11.10 . Info rmacja o wymo gu/do bro wo lno ści po dania danych:
11.10 .1. Po danie danych ma charakter do bro wo lny, ale jest ko nieczne do zawarcia i wyko nywania Usługi.

11.11. Klient jest zo bo wiązany po info rmo wać Uprawnio nych Użytko wnikó w o Klauzuli Info rmacyjnej w zakresie przetwarzania danych o so bo wych o kreślo nych
w niniejszym punkcie.

12. PRZETWARZANIE DANYCH NIEBĘDĄCYCH DANYMI OSOBOWYMI

12.1.1. Ko nso rcjum będzie przetwarzać (analizo wać) dane do tyczące używanych przez Klienta Rapo rtó w, utwo rzo nych Wariantó w Rapo rtó w o raz
wyekspo rto wanych Wariantó w Rapo rtó w lub zakupio nych Rapo rtó w Błyskawicznych w celach statystycznych o raz o ptymalizacji o bsługi Klienta;
12.1.2. Ko nso rcjum będzie przetwarzać (analizo wać) pro cesy zakupo we Klienta na Platfo rmie w celu do sto so wania o ferty pro mo cyjnej dla Klienta;
12.1.3. Ko nso rcjum będzie rejestro wać lo gi z Platfo rmy w celach technicznych, analitycznych o raz dla o ptymalizacji bezpieczeństwa do stępu;
12.1.4. Ko nso rcjum będzie wyko rzystywać pliki co o kies w celach utrzymania sesji, indywidualizacji parametró w Platfo rmy, pro filo wania przekazu
marketingo wego zgo dnie z Info rmacją do tyczącą plikó w co o kies zawartych na stro nie.

13. PRAWA AUTORSKIE

13.1. Wszystkie elementy Platfo rmy, Usługi, Rapo rtó w, Wariantó w Rapo rtó w, Rapo rtó w Błyskawicznych, któ re spełniają cechy utwo ru, po dlegają o chro nie
prawno auto rskiej na rzecz Ko nso rcjum.
13.2. Prawa auto rskie lub wszelkie inne prawa własno ści intelektualnej, któ re o bo wiązują o becnie lub będą o bo wiązywać w przyszło ści o dno śnie do Platfo rmy,
Usługi, Rapo rtó w, Wariantó w Rapo rtó w, Rapo rtó w Błyskawicznych przysługują Ko nso rcjum.

14 . LICENCJE

14.1. W ramach Opłaty i po d warunkiem jej uiszczenia Klient o trzymuje o d Kantar Po lska S.A. Licencję TGI smart na ko rzystanie z Wynikó w TGI w ramach Usługi.
14.2. Kantar Po lska S.A. udziela Kliento wi niewyłącznej Licencji TGI smart na czas nieo kreślo ny wyłącznie w celu realizacji Usługi, na następujących po lach
eksplo atacji w o dniesieniu do Rapo rtó w i Wariantó w Rapo rtó w (tylko Klient Subskrypcyjny) lub Rapo rtó w Błyskawicznych (Klient Ad ho c), jako pro duktó w
wytwo rzo nych w o parciu o Meto do lo gię TGI smart z wyko rzystaniem Wynikó w TGI:
14.2.1. w zakresie utrwalania i zwielo kro tniania utwo ru – wytwarzanie o kreślo ną techniką egzemplarzy utwo ru, w tym techniką drukarską, repro graficzną,
zapisu magnetycznego o raz techniką cyfro wą lecz jedynie w celach wskazanych w RU;
14.2.2. w zakresie ro zpo wszechniania o praco wania utwo ru w spo só b inny niż o kreślo ny w pkt. 14.2.2 Umo wy – publiczne wyko nanie, wystawienie,
wyświetlenie, o dtwo rzenie o raz nadawanie i reemito wanie, a także publiczne udo stępnienie o praco wania utwo ru w taki spo só b, aby każdy mó gł mieć do
niego do stęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
14.3. Licencja TGI smart jest o graniczo na teryto rialnie do teryto rium Po lski.
14.4. Licencja TGI smart wygasa w mo mencie naruszenia RU przez Klienta lub przez Uprawnio nych Użytko wnikó w i sko rzystania przez Ko nso rcjum z
uprawnienia przewidzianego w ust. 17.6 .
14.5. Ko nso rcjum nie przeno si i nie udziela Kliento wi uprawnienia do udzielania zezwo leń na ro zpo rządzanie i ko rzystanie z Usługi, o praco wań Meto do lo gii
TGI smart, Rapo rtó w, Wariantó w Rapo rtó w i Rapo rtó w Błyskawicznych ani na wyko nywanie po zo stałych praw zależnych.

15. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA KONSORCJUM

15.1. Ko nso rcjum świadczy Usługę zgo dnie z RU.
15.2. Ko nso rcjum jest uprawnio ne w każdej chwili do zmiany, po prawek lub mo dyfikacji do wo lnych elementó w Wynikó w TGI, Meto do lo gii TGI smart, Platfo rmy,
a w szczegó lno ści meto d, pró by, kwestio nariusza badania TGI, bazy Wynikó w TGI.
15.3. Ko rzystanie z Wynikó w TGI przez Klienta lub jakiego ko lwiek Uprawnio nego Użytko wnika będzie o dbywać się na ich wyłączne ryzyko , co w szczegó lno ści
do tyczy decyzji bizneso wych po dejmo wanych przez Klienta lub Uprawnio nych Użytko wnikó w na po dstawie Wynikó w TGI zawartych na Platfo rmie, w Rapo rtach,
Wariantach Rapo rtó w lub Rapo rtach Błyskawicznych, a o dno szących się do ich działalno ści.
15.4. Ko nso rcjum zastrzega, że mo żliwe są przerwy lub o graniczenia w do stępie do Usługi spo wo do wane aktualizacją o pro gramo wania, archiwizacją danych,
po bieraniem no wych danych, serwisem infrastruktury serwero wej, usuwaniem usterek lub awarii. Ko nso rcjum o zaplano wanych o knach serwiso wych będzie
info rmo wać z o dpo wiednim wyprzedzeniem w mailu o raz panelu Klienta.
15.5. Ko nso rcjum uprawnio ne będzie do publiko wania listy Klientó w TGI smart, chyba że Klient wyrazi w tym zakresie sprzeciw w fo rmie do kumento wej.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

16 .1. Z zastrzeżeniem po stano wień pkt 6 .4-6 .6 za ujawnianie Wynikó w TGI, dystrybucję, udo stępnianie, o dsprzedawanie, użyczenie czy jakąko lwiek inną
aktywno ść po legającą na ujawnieniu Wynikó w TGI, treści Szablo nó w Rapo rtó w, Rapo rtó w, Wariantó w Rapo rtó w czy Rapo rtó w Błyskawicznych, naruszenie RU,
w szczegó lno ści naruszenie po ufno ści, praw własno ści intelektualnej, Klient o bciążo ny zo stanie karą umo wną w wyso ko ści stano wiącej ró wno warto ść 3
kro tno ści warto ści rynko wej udo stępnio nych danych bądź info rmacji, co nie wyłącza prawa Ko nso rcjum do do cho dzenia o dpo wiedzialno ści na zasadach
o gó lnych, do pełnej wyso ko ści po niesio nej szko dy, w tym utraco nych przez Ko nso rcjum ko rzyści.

17. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

17.1. W przypadku zako ńczenia Usługi świadczo nej Kliento wi Subskrypcyjnemu z przyczyn leżących po stro nie Ko nso rcjum, Ko nso rcjum zwró ci Kliento wi
Subskrypcyjnemu Opłatę ro zliczo ną pro po rcjo nalnie do czasu po zo stałego do ko ńca ważno ści Planu lub Rapo rtu (liczo nych pełnymi miesiącami).
17.2. Klient będzie uprawnio ny do zatrzymania i ko rzystania z wyekspo rto wanych Wariantó w Rapo rtó w lub z Rapo rtó w Błyskawicznych po za Platfo rmą do
celó w przewidzianych w RU.
17.3. Po zako ńczeniu Okresu Do stępu Planu lub Rapo rtu, w sytuacji, w któ rej Klient Subskrypcyjny do ko nał na Platfo rmie rezygnacji z o dno wienia Okresu
Do stępu, do stęp do Usługi auto matycznie wygasa.
17.4. Panel Klienta Subskrypcyjnego jest utrzymywany na Platfo rmie przez o kres 6 miesięcy o d dnia, w któ rym Do stęp do Usługi lub Platfo rmy wygasł. Jeśli w
tym o kresie Klient nie wzno wi Planu, panel Klienta zo stanie trwale usunięty z Platfo rmy.
17.5. Na pro śbę Klienta Subskrypcyjnego istnieje mo żliwo ść wyłączenia jeszcze aktywnego panelu Klienta Subskrypcyjnego . Za wystarczającą przyjmuje się
fo rmę do kumento wą. Jednak Opłata do ko nana przez Klienta Subskrypcyjnego na Okres Do stępu nie po dlega zwro to wi. Klient Subskrypcyjny nie mo że
do magać się zwro tu Opłaty ró wnież w sytuacji, gdy po wo ływać się będzie na o ko liczno ści leżące po jego stro nie, jak np., że cel bizneso wy wyko rzystywania
Usługi uległ dezaktualizacji.
17.6 . Do stęp do Usługi i Platfo rmy mo że zo stać wyłączo ny, a RU ro związane w trybie natychmiasto wym w sytuacji, w któ rej nastąpi naruszenie RU przez
Klienta.

18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, POWIADOMIENIA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18 .1. W sprawach nieuregulo wanych niniejszym RU zasto so wanie mają o dpo wiednie przepisy Ko deksu Cywilnego , a wszelkie spo ry, któ re mo gą wyniknąć
po między stro nami w związku z niniejszym RU ro zstrzygał będzie sąd po wszechny właściwy dla siedziby Co deshine Sp. z o .o . Po wiado mienia do ręczane
o dno śnie niniejszego RU muszą być przedstawio ne pisemnie i przesłane przez kuriera lub list po leco ny bądź do ręczo ne o so biście na adres siedziby Kantar
Po lska S.A. umieszczo ny po wyżej lub inny adres, jaki zo stanie przedstawio ny Kliento wi. Wszelkie zmiany RU wymagają po info rmo wania Klienta.

