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1.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE  
 
1.1. W niniejszym REGULAMINIE DLA PARTNERÓW PROGRAMU PARTNERSKIEGO MONETEASY (dalej: 

„Regulamin” lub wymiennie „Regulamin Wydawcy”) opisaliśmy założenia, cele, ogólne zasady i 

szczegółowe warunki, a także prawne podstawy współpracy w ramach programu partnerskiego 

Moneteasy (dalej: „ Program ”) wedle których jako Partner możesz odpłatnie świadczyć usługi na rzecz 

Moneteasy, na zasadach rozliczeń opisanych w Regulaminie (Regulamin z załącznikami jest wyłącznym 

źródłem praw i obowiązków pomiędzy Moneteasy, a Partnerem). Przystąpienie do Programu jest 

całkowicie dobrowolne.  

1.2. [ MY / TY ] Za każdym razem, gdy w treści Regulaminu powielamy zwrot „ Moneteasy ”, wymieniamy 

„nas”, „my” lub wskazujemy na siebie w innej tożsamej formule, zwrot ten dotyczy organizatora Programu 

(Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – szczegółowe dane w pkt 2). 

Analogicznie wszelkie zwroty odnoszące się do „Ciebie”, wskazujące na formułę „Ty” lub inną podobną – 

odnoszą się do Ciebie, jako Partnera.  

1.3. [ CELE PROGRAMU ] Cele Programu realizujesz za pomocą Form Reklamowych dostępnych w Programie 

(np. link URL, widget), umieszczanych na udostępnianej przez Ciebie Powierzchni, a także w oparciu o 

Przeklik odpowiednio do przyjętego modelu rozliczenia. Główne intencje i cele Programu to:  

- zwiększanie i kierowanie Ruchu internetowego (przekierowań) do odpowiednich Stron 

Docelowych, tj. do stron internetowych do których kierują Formy Reklamowe; 

- promowanie usług w ofercie Moneteasy, zwłaszcza należących do oferty serwisu moneteasy.pl, 

skapiec.pl lub innego serwisu wskazanego przez Moneteasy w ramach Programu; 



- zwiększanie (generowanie) liczby transakcji w e-Sklepach współpracujących z Moneteasy; 

1.4. [ ODPŁATNOŚĆ ] Aktywne uczestnictwo w Programie związane z udostępnieniem Powierzchni Partnera 

dla Form Reklamowych i realizacją celów Programu łączy się z wynagradzaniem Partnera (pkt 12) przez 

Moneteasy w trybie i na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu.  

1.5. Korzystanie z Programu, świadczenie usług w ramach Programu oznacza, że zapoznałeś się z treścią 

Regulaminu, akceptujesz Regulamin Programu w całości i bez zastrzeżeń, zobowiązując się do 

przestrzegania wszystkich jego postanowień jako Partner. Rozpoczęcie współpracy wymaga zgłoszenia i 

przejścia pomyślnie przez proces rejestracji (pkt 5).   

 

2.  DEFINICJE  
 
Treść Regulaminu odnosi się do pojęć definiowanych następująco:   
 

Moneteasy   - spółka Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 
49 (02-672), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106 000 zł 
(w całości wpłaconym), NIP 5272677009,, REGON 146127300;  
Adres do korespondencji w ramach Programu: pkt 10.1. Regulaminu; 

Partner - podmiot, który w trybie i na zasadach Regulaminu przystąpił do Programu (zawarł Umowę), 
mając na celu wykonywanie Programu zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. 

Powierzchnia 
wymiennie 

Powierzchnia 
Partnera,  

 

- powierzchnia reklamowa udostępniona do Programu przez Partnera, do której Partnerowi 
przysługują prawa/upoważnienia, umożliwiająca prezentowanie Form Reklamowych oraz ich 
zawartość oraz realizację Przekliku bądź Konwersji, co w szczególności obejmuje: (i) - stronę 
internetową, do której Partner ma pełnię praw lub takie upoważnienie (np. na podstawie umów 
zawartych z innymi podmiotami), które uprawnia go w zakresie umożliwiającym realizację Umowy 
i umieszczania Form Reklamowych (Strona Partnera); (ii) – powierzchnie i narzędzia 
informatyczne, do których Partnerowi przysługują prawa/upoważnienia umożliwiające 
zamieszczenie Form Reklamowych i pozwalające na wykonywanie Umowy (Narzędzia Partnera) 

Forma 
Reklamowa 

– zbiorcze określenie obejmujące w szczególności:  

LINK - każdy fragment strony internetowej, z zakodowanym adresem URL, który po kliknięciu 
umożliwia użytkownikowi Internetu bezpośrednie przekierowanie na inną stronę, bez 
konieczności podawania adresu internetowego tej strony); 

Widget, banner/box reklamowy, boks z ofertami, fragment HTML lub javascript, jak i wszelkiego 
rodzaju inne udostępniane w Programie narzędzia bądź rozwiązania internetowe – zarówno 
domknięte formy graficzne lub tekstowe, udostępnione przez Moneteasy konfiguracje, jak również 
kod informatyczny kreacji graficznych lub linków tekstowych automatycznie generowany na 
podstawie wyborów dokonanych w Panelu przez Partnera lub w inny sposób (np. przez „API”) 
zgodnie z udostępnioną w Panelu instrukcją techniczną,  

Umożliwiające w szczególności: (1) - prezentowanie Form Reklamowych i ich 
zawartości/Materiałów na Powierzchni Partnera, (2) - Przeklik do Strony Docelowej, (3) – 
Konwersję, (4) - odnotowywanie statystyk z Przeklików/Konwersji w ramach realizacji Programu 
przez Partnera, stanowiących podstawę rozliczeń z Partnerem. 

Materiały – zbiorcze określenie na udostępniane Partnerowi do celu Programu i wykonywania przez 
Partnera Umowy materiały marketingowe, informacje handlowe lub inne informacje stanowiące 
treść kreacji reklamowej w ramach Formy Reklamowej (w szczególności informacje o produktach, 
towarach/usługach, oferty handlowe e-sklepu lub inne informacje/materiały pochodzące od 
Zamawiającego/Reklamodawcy przeznaczone na treść Form Reklamowych); 

Regulamin Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część; 

Umowa umowa pomiędzy Moneteasy, a Partnerem, zawierana w trybie i na warunkach określonych w 
Regulaminie (należy przez to rozumieć stosunek prawny powstały pomiędzy tymi stronami w 
ramach Regulaminu i zgodnie z treścią jego postanowień); 



 

Zamawiający, 
Reklamodawca   

– podmiot współpracujący z Moneteasy na podstawie odrębnej umowy w zakresie prezentacji 
produktów lub ofert towarów lub usług, w tym korzystający z Usług Moneteasy (w szczególności 
„Sprzedawca” – oferujący towary lub usługi w e-Sklepie), przy czym: 

(Usługi Moneteasy) – usługi Moneteasy określone w umowie z Zamawiającym/Reklamodawcą 
(zwłaszcza w Regulaminie Głównym dla Zamawiających Usługi Moneteasy dostępnym na stronie 
moneteasy.pl bądź w umowie współpracy z serwisem skapiec.pl) w zakresie prezentacji 
Ofert/Produktów, jak również realizacji Przeklików do Stron Docelowych bądź Konwersji, do których 
Zamawiający/Reklamodawca udostępnia wszelkie Materiały, w tym na potrzeby Form Reklamowych w 
Programie i powyższych działań za pomocą Partnerów. 

(e-Sklep) – wskazany Moneteasy przez Zamawiającego(Reklamodawcę), zorganizowany pod unikalnym 
w sieci Internet adresem domeny zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, 
umożliwiających użytkownikom Internetu dokonywanie zakupu towarów lub usług przez Internet.   

Strona 
Docelowa 

strona internetowa, do której kieruje użytkownika Internetu łącze umieszczane w ramach Formy 
Reklamowej (Przeklik) lub z wykorzystaniem której możliwe jest także dokonanie Konwersji w 
odniesieniu do produktów lub usług prezentowanych w ramach Programu; 

Przeklik oznacza świadome i zamierzone działanie osoby niebędącej pod kontrolą Partnera i nie będące 
efektem Sztucznego Ruchu, polegające na aktywacji Formy Reklamowej na Powierzchni Partnera 
celem przejścia do Strony Docelowej ustalonej w ramach tej Formy Reklamowej i w jej hiperłączu 
(skuteczne przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej), odnotowywane jednocześnie w 
statystykach i narzędziach Programu. 

Konwersja Zbiorcze wyrażenie odnoszące się do aktywności innej niż Przeklik – zdarzenia, procesu lub akcji 
mających miejsce po Przekliku, przy jednoczesnym spełnianiu warunków Regulaminu (celem 
uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że prowizja z Konwersji może być naliczana wyłącznie w razie 
udostępnienia Partnerowi przez Moneteasy takiej formy rozliczenia do zaakceptowania – tj. w 
przypadku zaakceptowania przez Partnera udostępnionego Cennika obejmującego wyraźnie model 
rozliczenia oparty o Konwersję).  

Ruch - jest zbiorczym wyrażeniem obejmującym prawidłowe Przekliki i/lub oczekiwane czynności po 
trafieniu na Stronę Docelową (Konwersje) 

Sztuczny Ruch - określenie opisane w pkt 3.1. Załącznika nr 2 do Regulaminu.  
 

3.  OGÓLNE ZASADY PROGRAMU I PRZEDMIOT 
ŚWIADCZEŃ  

 
3.1. Uczestnictwo w Programie polega na udostępnieniu (w trybie i na zasadach Regulaminu)  

Powierzchni Partnera dla celów Programu (pkt 1.3), poprzez umieszczenie w niej Formy Reklamowej 

prowadzącej do Strony Docelowej (Forma Reklamowa, w zależności od jej konfiguracji, prowadzi do 

odpowiedniej strony internetowej – np. odpowiedniej podstrony e-Sklepu lub do innej witryny 

internetowej); 

3.2. Wykonywanie Programu (realizowanie Przeklików bądź Konwersji z umieszczonej na Powierzchni 

Partnera Formy Reklamowej), wiąże się z naliczaniem Partnerowi salda prowizyjnego – otrzymujesz z 

tytułu zamieszczania Form Reklamowych na Powierzchni Partnera i wykonywania Programu 

wynagrodzenie na zasadach i w sposób opisany w Regulaminie, zgodnie z ustalonym w ramach 

Regulaminu i Cennika modelem rozliczenia (zaakceptowanym Cennikiem). 

3.3. Moneteasy, w celu wykonywania przez Partnera Umowy oraz na czas jej trwania, udostępnia na stronie 

Serwisu moneteasy.pl i za pomocą indywidualnych danych autoryzacyjnych, dostęp do Konta/ Panelu 

administracyjnego i zawartych za ich pomocą zasobów/narzędzi informatycznych wraz z prawem do 

korzystania z nich w zakresie niezbędnym do realizacji Programu. 

3.4. Partner musi posiadać tytuł prawny do dysponowania Powierzchnią Partnera zgłoszoną do Programu 

bądź wykorzystywaną w Programie. W przypadku, gdy Partner nie posiada tytułu prawnego do 

Powierzchni Partnera, odpowiednie umowy/regulaminy, odnoszące się do Powierzchni, muszą pozwalać 



na dysponowanie powierzchnią przez inne podmioty (w tym również przez Partnera), przez cały okres 

trwania Umowy. 

 

4.  WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE  
 
4.1. Za pomocą serwisu moneteasy.pl (moneteasy.pl/wydawca) i jego podstron przeznaczonych dla 

„Wydawcy”(Partnera), do potencjalnych Partnerów Programu, skierowaliśmy informacje o możliwości 

zgłoszenia propozycji przystąpienia do Programu z Powierzchnią dla Form Reklamowych w trybie i na 

warunkach niniejszego Regulaminu (zawarcie Umowy drogą elektroniczną). Warunkiem uzyskania 

statusu Partnera jest pomyślne przejście procesu rejestracyjnego (pkt 5) ze skutkiem zawarcia Umowy.  

4.2. Wraz z podjęciem czynności zmierzających do przystąpienia do Programu:  

4.2.1. Zapoznajesz się z podstawowymi informacjami Programu podanymi na stronie moneteasy.pl; 

4.2.2. Zobowiązujesz się do dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień; 

4.2.3. Inicjujesz do nas elektronicznie zgłoszenie za pomocą przeznaczonego do tego formularza „dla Wydawcy”  
(https://panel.moneteasy.pl/register). Przesłanie zgłoszenia oznacza złożenie Moneteasy propozycji 
uczestnictwa w Programie wraz z wskazywaną Powierzchnią Partnera na warunkach Regulaminu, jak 
również wolę rzetelnego wypełnienia wszystkich jego postanowień.  

4.3. Partnerem Moneteasy w ramach Programu:  

4.3.1. może zostać uprawniona do Powierzchni Partnera (posiadająca tytuł prawny/uprawnienie do 
dysponowania Powierzchnią stosownie do pkt 3.4.Regulaminu): (i) pełnoletnia osoba fizyczna, (ii) osoba 
prawna, (iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

4.3.2. nie mogą zostać pracownicy i współpracownicy Moneteasy oraz członkowie ich najbliższej rodziny 
(małżonek, dzieci, rodzice, i rodzeństwo). 

4.4. Podmioty wskazane w pkt 4.3.1. (ii)/(iii) wyżej, wszelkich czynności w Programie (np. zgłoszenie do 

Programu, rejestracja w Programie, akceptacja Regulaminu/Cenników, zawarcie Umowy), a także 

wszelkich dalszych czynności w ramach Programu, w tym za pomocą Konta/Panelu, mogą dokonywać 

wyłącznie przez osoby właściwie umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów 

oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu, jako Partner.   

 

5.  REJESTRACJA W PROGRAMIE 
 
5.1. W celu przystąpienia do Programu jako Partner: 

KROK I – zainicjuj proces rejestracyjny przez formularz zgłoszeniowy oznaczony „Jestem Wydawcą” na stronie: 

https://panel.moneteasy.pl/register (wymagane jest wypełnienie jego pól, użycie przycisku aktywującego 

„Wyślij”/”Wyślij zgłoszenie” lub o innym tożsamym znaczeniu).  

KROK II – przejdź przez proces weryfikacji zgłoszenia stosując się do udostępnionych instrukcji, przy czym: 

- Zweryfikujemy wstępnie zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż do dziesięciu (10) dni roboczych (od 

poniedziałku do piątku). Po pozytywnej weryfikacji Twojego zgłoszenia na podany e-mail udostępniamy: 

(1) Cennik (model rozliczenia, stawka prowizji), do zaakceptowania przez Ciebie w dalszych krokach,  

(2) link (adres URL) kierujący do formularza (rejestracyjnego) umożliwiającego uzupełnienie zgłoszenia o 

niezbędne dane oraz ustanowienie danych dostępowych do konta (login, hasło),  

(3) szczegółowe instrukcje dla poszczególnych etapów rejestracji, prowadzące Partnera do potwierdzenia 

akceptacji Regulaminu i Cennika, ze skutkiem zawarcia Umowy, aktywacją Konta i uzyskaniem dostępu do 

Panelu Wydawcy (panelu administracyjnego Partnera w Programie). 

KROK III – Po przekierowaniu z linku (pkt 2 wyżej):  

https://panel.moneteasy.pl/register


- wypełnij pola formularza rejestracji w Programie, przy czym zakres obowiązkowych pól formularza zależy 

od wybranej kategorii Partnera (firma/osoba fizyczna); 

- potwierdź zapoznanie się z treścią Regulaminu i Cennika – zaakceptuj Regulamin i Cennik  

5.2. Partner oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i pełne (kompletne), oraz że żadnych 

danych określonych w procedurze zgłoszeniowo-rejestracyjnej nie zataił, umyślnie nie pominął, ani nie 

podał błędnych danych. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych Partnera zobowiązujesz 

się niezwłocznie poinformować nas o tym na adres Biura Obsługi e-mail (pkt 10.1.) lub bezpośrednio w 

Panelu Wydawcy. Konieczność podania lub potwierdzenia danych bądź przedłożenia dokumentów może 

wynikać z dalszych weryfikacji, o których mowa w Załączniku nr 2.  

5.3. [ Negatywna weryfikacja ] W razie negatywnej weryfikacji zgłoszenia informację o odrzuceniu wysyłamy 

na e-mail podany w zgłoszeniu. Upływ terminu rozpatrzenia zgłoszenia (do 10 dni roboczych) i brak 

naszej reakcji traktowane jest jak odrzucenie zgłoszenia (odrzucenie bez podania przyczyny) - jeżeli w 

takim przypadku nie otrzymasz dodatkowej informacji o odrzuceniu kontaktuj się na adres e-mail Biura 

Obsługi (pkt 10.1.). Negatywna weryfikacja i odrzucenie zgłoszenia bez przyczyny może w szczególności 

dotyczyć sytuacji: (1) niska jakość(w tym techniczna/merytoryczna) zgłaszanej Powierzchni, 

Powierzchnia lub treść strony do której Powierzchnia się odnosi uchybia wymaganiom Regulaminu, nie 

licuje z charakterem Programu lub w inny sposób wzbudza uzasadnione podejrzenie co do prawidłowej 

realizacji celów Programu, (2) zgłaszający jest już Partnerem (ma dostęp do Konta/Panelu); (3) 

zgłaszający jest dłużnikiem Moneteasy; (4) zgłaszający utracił dostęp do Konta/Panelu w wyniku 

naruszenia Regulaminu bądź Umowa z powyższej przyczyny została wypowiedziana.  

 

6.  ZAWARCIE UMOWY 
 
6.1. Zawarcie drogą elektroniczną Umowy pomiędzy Moneteasy, a Partnerem, następuje z poziomu 

formularza rejestracyjnego (Krok III pkt 5 wyżej) z chwilą użycia przez Partnera przycisku „Załóż Konto”, 

po uprzednim zaznaczeniu przez niego akceptacji Regulaminu i Cennika (zaznaczenie typu „checkbox”). 

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, a miejscem jej zawarcia jest każdorazowo Wrocław, Wraz z 

powyższą aktywacją Partner uzyskuje dostęp do Panelu Wydawcy (panelu administracyjnego Programu). 

 

7.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
7.1. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny – składając 

stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie na adres Biura Obsługi (pkt 10.1.) lub adres 

listowny Moneteasy, przy czym: (1) Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Ci, jeżeli wykonasz 

jakąkolwiek czynność w ramach Programu, w szczególności jeżeli zamieścisz Formy Reklamowe na 

udostępnianej Powierzchni. (2) Odstąpienie od Umowy nie będzie skuteczne po upływie ww. terminu 

(wyślij oświadczenie przed jego upływem) – po tym czasie Umowę masz prawo wypowiedzieć w trybie 

przewidzianym w pkt 16 Regulaminu; 

 

8.  ZASADY WYKONYWANIA PROGRAMU  
 
8.1. Przystąpienie do Programu jako Partner jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją wszystkich 

postanowień Regulaminu wraz z jego załącznikami, w tym: (1) Zasad szczegółowych korzystania z 

Konta/Panelu określonych Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; (2) Zasad weryfikacji wskazanych treścią 

Załącznika nr2 Regulaminu; (3) Zasad dotyczących Cenników i ich zmiany (Załącznik nr 3 do 

Regulaminu); (4) Szczegółowych zasad i ograniczeń w Programie wskazanych treścią Załącznika nr 4.  



8.2. Termin „Partner” nie zakłada żadnego formalnego powiązania z Moneteasy – unikając wątpliwości 

stwierdza się, że Partner nie jest pracownikiem, współpracownikiem, agentem, komisantem lub 

przedstawicielem Moneteasy z innego tytułu, a realizując przedmiot Umowy, Partner działa we własnym 

imieniu i na swoją rzecz. Partner nie jest upoważniony do składania jakichkolwiek oświadczeń woli lub 

wiedzy w imieniu Moneteasy albo Zamawiających/Reklamodawców(Sprzedawców/e-Sklepów).  

8.3. Akceptujesz, że:  

8.3.1. Możemy wyłączyć lub ograniczać Formy Reklamowe/Materiały i ich dostępność względem określonych 

kategorii lub podkategorii tematycznych towarów lub usług bądź w odniesieniu do rodzaju i tematyki 

Powierzchni udostępnianej w Programie, a także do aktualnych kategorii i podkategorii tematycznych 

serwisu Moneteasy (np. moneteasy.pl, porównywarki cen skapiec.pl). Informujemy o tym w Panelu; 

8.3.2. Możemy sprzeciwić się zamieszczeniu Formy Reklamowej/Materiału zarówno na całej Powierzchni jak i 

w konkretnych narzędziach internetowych, podstronach www, serwisach internetowych ze względu na 

ich rodzaj, tematykę, wygląd, funkcjonalność lub gdy z innych uzasadnionych powodów uznamy w 

oparciu o niniejszy Regulamin, iż nie nadają się one do zamieszczania tam Formy Reklamowej/Materiału; 

8.3.3. W przypadku modelu rozliczenia opartym o Konwersję możemy: (1) ograniczać według własnego 

uznania możliwość rozliczania z Konwersji do wybranych Powierzchni bądź do niektórych kategorii 

Partnerów, spełniających szczególne i obiektywne kryteria w Panelu (np. zasięg Powierzchni/Strony 

Partnera bądź jej tematyka); (2) podjąć indywidualną decyzję o udostępnieniu/ograniczeniu możliwości 

rozliczania z Konwersji, w szczególności po przeanalizowaniu liczby i jakości Ruchu/dotychczasowych 

Przeklików od Partnera; (3) określić szczegółowe kryteria przystąpienia do modelu Konwersji i warunki 

dodatkowe, w tym instrukcje techniczne;  

8.4. Wszystkie Przekliki z Formy Reklamowej zamieszczonej na Powierzchni muszą być kierowane do Strony 

Docelowej oraz mogą podlegać weryfikacji pod kątem Sztucznego Ruchu i prawidłowego salda rozliczeń. 

Niedopuszczalne w ramach Programu są Przekliki nieprowadzące do Strony Docelowej lub w inny sposób 

pozostające poza zgodną z Regulaminem realizacją celów Programu (pkt 1.3.). W ramach przejścia do 

Strony Docelowej i odnotowania Ruchu, w zależności od typu Formy Reklamowej, jak i jej 

konfiguracji/mechanizmów, użytkownik Internetu może przejść bezpośrednio do strony internetowej 

związanej z działalnością Zamawiającego/Reklamodawcy/Sprzedawcy (np. do strony e-Sklepu) lub 

pośrednio przez stronę należącą do Moneteasy (np. porównywarkę cen skapiec.pl).  

8.5. Niedozwolone są wszelkie sztuczne i automatycznie wymuszone formy przenoszenia z Powierzchni, na 

której zamieszczona jest Forma Reklamowa, do Strony Docelowej (generowanie Sztucznego Ruchu). 

Każdorazowo przekierowanie musi być spowodowane przez użytkownika Internetu, tj. wynikać z jego 

działania polegającego na świadomym i zamierzonym kliknięciu w Formę Reklamową na Powierzchni 

Partnera (np. w link bądź obiekt graficzny/tekstowy).  

 

9.  NIEPRAWIDŁOWE WYKONYWANIE 
PROGRAMU I NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA 

 
9.1. Działania Partnera oraz udostępniona w ramach Programu Powierzchnia nie mogą naruszać postanowień 

Regulaminu, powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, praw osób trzecich, a także 

dobrych obyczajów.   

9.2. Jako Partner zobowiązujesz się powstrzymywać od :   

9.2.1. podejmowania działań nakierowanych na nieprawidłowe naliczanie salda rozliczeń, jak i nieuprawnione 

zawyżanie kwoty przysługującego Ci wynagrodzenia, o którym mowa w Regulaminie i/lub Cenniku 

(dotyczy to jakichkolwiek czynności zmierzających do nabycia prawa do wynagrodzenia w sposób 

sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i celami Programu/zawartej Umowy), w szczególności:  



(1) nie klikaj samodzielnie w Formy Reklamowe, ani nie zlecaj takich kliknięć, jak i nie wywołuj w ten 

sposób czynności ze skutkiem Przekliku/Konwersji – tj. ze skutkiem naliczania salda prowizyjnego 

zgodnie z przyjętym modelem rozliczenia w ramach Programu; 

(2)  nie podejmuj działań zmierzających do generowania Sztucznego Ruchu lub innego zakłócania Form 

Reklamowych, jak i statystyk podsumowujących realizację celów Programu (np. jakiekolwiek formy 

sztucznego, wymuszonego lub w pełni automatycznego aktywowania Formy Reklamowej); 

9.2.2. podejmowania działań lub zaniechań mogących zagrażać renomie Moneteasy i jego Programu, w tym 

także serwisu moneteasy.pl/skapiec.pl, jak również w uzasadnionych przypadkach w oczywisty sposób 

zagrażających renomie Zamawiającego/Reklamodawcy/Sprzedawcy i jego e-Sklepu;  

9.2.3. podejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe wykonywanie Programu 

bądź w inny sposób niekorzystnie wpływać na efektywność lub funkcjonowanie Moneteasy w ramach 

Programu, jak i serwisu moneteasy.pl/skapiec.pl, w tym zwłaszcza usług Moneteasy skierowanych do 

Reklamodawców/Sprzedawców; 

9.2.4. podejmowania działań naruszających zasady uczciwej konkurencji, w tym polegające na nieuczciwym 

pozycjonowaniu stron w wyszukiwarkach internetowych (np. po przez zamieszczanie treści, 

niedozwolone techniki promocji tzw. black hat seo),  jak również działań negatywnie wpływających na 

pozycjonowanie serwisu skapiec.pl/moneteasy.pl przez wyszukiwarki internetowe; 

9.2.5. podejmowania niedozwolonych działań określonych szczegółowo w Załączniku nr 4 Regulaminu, w 

szczególności zobowiązujesz się do nie zamieszczania Materiałów/Form Reklamowych wśród treści 

naruszających prawo, normy obyczajowe, zwłaszcza takich jak treści pornograficzne, obraźliwe lub 

oszczercze bądź w inny sposób naruszające dobra osobiste innych osób, treści nawołujące do szerzenia 

nienawiści, rasizmu, ksenofobii, jak i konfliktów między narodami lub religiami.   

9.3. W przypadku udostępnienia w ramach Programu Materiałów (np. feed produktów) zabrania się ich 

udostępnienia do narzędzi zakupu reklam online (np. narzędzi w modelu tzw. real time bidding). 

9.4. Zabronione w Programie jest sprowadzanie Ruchu za pomocą płatnych kanałów/systemów reklamowych 

typu AdWords, Facebook Ads i jakiekolwiek wykorzystywanie ich przez Partnera w ramach Programu. 

 

10.  KOMUNIKACJA MONETEASY Z PARTNEREM 
 
10.1. Adres do korespondencji z Moneteasy w ramach Programu: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 

Wrocław, lub adres poczty elektronicznej Biura Obsługi: [ wydawca(małpa)moneteasy.pl ]; 

W dalszej części Regulaminu zwrot „email Biura Obsługi” odnosi się każdorazowo do adresu poczty 

elektronicznej: wydawca(małpa)moneteasy.pl. 

10.2. Do bieżącej komunikacji z Moneteasy posługujesz się E-mail zarejestrowanym w Programie. Wysłanie 

wiadomości na zarejestrowany w Koncie/Panelu E-mail oznacza jej skuteczne doręczenie do Partnera.  

10.3. Jesteś zobowiązany niezwłocznie aktualizować w Programie (Koncie/Panelu) dane 

adresowe/kontaktowe zawsze, gdy nastąpi ich zmiana. Jeżeli Konto/Panel nie umożliwi edycji konkretnej 

informacji – wyślij zgłoszenie na adres listowny lub na e-mail Biura Obsługi. 

10.4. W przypadkach przewidzianych Regulaminem kontaktujemy się z Tobą za pomocą Panelu (np. 

powiadomienie z ważną informacją). 

 

11.  PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA  
 
11.1. Masz prawo korzystać z Programu i jego Form Reklamowych/Materiałów jako Partner, zgodnie z 

warunkami Regulaminu oraz zobowiązujesz się do niegenerowania Sztucznego Ruchu. 



11.2. Wszelkie prawa do serwisu moneteasy.pl, logotypu Moneteasy, API, Panelu Programu i jego 

oprogramowania, należą do Moneteasy. Jesteś upoważniony do korzystania z Konta/Panelu i Form 

Reklamowych/Materiałów jako Partner wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu (i zgodnie z 

treścią jego postanowień), zgodnie z celami Programu. Nie zgadzamy się byś używał zasobów i funkcji 

Konta/Panelu, Form Reklamowych/Materiałów w sposób naruszający Regulamin i sprzeczny z celami 

Programu lub do działalności naruszającej uzasadniony interes Moneteasy oraz Zamawiających-

Reklamodawców/Sprzedawców w ramach Programu.  Zobowiązujesz się nie wykorzystywać 

Materiałów/Form Reklamowych/Panelu, ani ich elementów do innych celów, poza zawartymi w 

Regulaminie. 

11.3. W ramach realizacji Programu zobowiązujesz się jako Partner:  

11.3.1. uwzględniać i stosować się do wszelkich udostępnianych przez nas (np. w Panelu, przy API) instrukcji i 

informacji technicznych dotyczących Form Reklamowych (szczegółowe ograniczenia techniczne w pkt 3 

Załącznika nr 4 do Regulaminu), a także do powstrzymania się od umieszczania form 

reklamowych/linków prowadzących do Stron Docelowych z pominięciem takich wytycznych,  

11.3.2. do powstrzymania się od zamieszczania form reklamowych, z pominięciem udostępnionych narzędzi 

Programu (np. niewygenerowanych za pomocą udostępnionych Ci narzędzi Programu, za pomocą Panelu, 

przez API lub w inny sposób określony udostępnianymi przez nas instrukcjami technicznymi),  

11.3.3. do nieingerowania w kod programistyczny/informatyczny linku odsyłającego Formy Reklamowej, jak 

również do powstrzymania się od nieuprawnionej ingerencji w treść, wygląd lub układ graficzny Formy 

Reklamowej, treść przesyłaną przez API lub w inny sposób nieprzewidziany technicznymi instrukcjami 

lub funkcjonalnością Panelu/narzędziami internetowymi Programu;  

11.3.4. wykonywania Programu/przedmiotu świadczeń (pkt 3.1-3.2.) z należytą starannością, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu oraz z należytą rzetelnością i dbałością o uzasadniony interes Moneteasy. 

11.4. Za pomocą narzędzi w Panelu (stosownego formularza) lub oświadczeniem kierowanym do nas (e-mail 

Biura Obsługi w pkt 10.1.) możesz wskazać więcej niż jedną (1) Powierzchnię Partnera do decyzji 

Moneteasy o włączeniu jej do Programu.  

11.5. Zabronione jest umieszczanie przez Partnera Formy Reklamowej (w tym jej części/kodu) poza zgłoszoną 

do Programu i zaakceptowaną przez Moneteasy Powierzchnią Partnera (zobowiązujesz się do nie 

zamieszczania Formy Reklamowej w narzędziach/aplikacjach/miejscach - na powierzchniach 

reklamowych innych niż Powierzchnia udostępniona i przyjęta do Programu na podstawie 

Umowy/niniejszego Regulaminu). 

11.6. Udostępniając Powierzchnię do Programu w celu zamieszczenia Form Reklamowych zobowiązujesz się: 

11.6.1. Podejmować zgodne z Regulaminem działania zmierzające do realizacji celów Programu (pkt 1.3.), w 

szczególności poprzez umożliwienie za pomocą Form Reklamowych na Powierzchni Partnera pozyskanie 

do Strony Docelowej jakościowego Ruchu, tj. Przekliku przekładającego się na transakcje na Stronie 

Docelowej (np. zakup w e-Sklepie) lub realizującego model Konwersji.  

11.6.2. Utrzymywać Powierzchnię Partnera w stanie odpowiadającym wymaganiom określonym w Regulaminie 

przez cały czas obowiązywania Umowy (w tym opisanym w Załączniku nr 4, jak i pkt 8-9 Regulaminu); 

 

12.  WYNAGRODZENIE PARTNERA  
 
12.1. Z tytułu zgodnego z Regulaminem i prawidłowego wykonywania przez Partnera przedmiotu Umowy (pkt 

3.1.-3.2) w Panelu naliczamy saldo prowizyjne zgodnie z zaakceptowanym przez Partnera Cennikiem.  

12.2. Z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 Załącznika nr 3 podstawowym i domyślnym Cennikiem i sposobem rozliczenia 

w Programie jest Cennik określający zdefiniowany procent opłaty netto, jaką Moneteasy pobiera za 



przekierowania w ramach Usług Moneteasy od Zamawiającego/Reklamodawcy/Sprzedawcy, przy czym 

wysokość tej prowizji może być ustalana indywidualnie z Partnerem.  

12.3. W ramach Panelu uzyskujesz dostęp do raportów dotyczących Ruchu (zliczonych w Programie statystyk z 

wykonania Programu) oraz wgląd do wysokości naliczonej prowizji Partnera (należnego wynagrodzenia).  

12.4. System odnotowywania i zestawiania statystyk w ramach Programu działa w trybie ciągłym, z tym 

zastrzeżeniem, że ze względów i ograniczeń technicznych, co do sposobu zliczania, wykazywany stan 

środków może być opóźniony. Funkcjonalność Panelu umożliwia Partnerowi kontrolowanie stanu salda 

zgromadzonych prowizji w Programie i zainicjowanie procedury rozliczenia.  

12.5. Wynagrodzenie nie jest należne Partnerowi w przypadku: (i) zamieszczenia przez Partnera nieaktualnych 

Form Reklamowych, jak i w przypadku nieusunięcia ich przez Partnera bądź w razie błędnej ich 

konfiguracji przez Partnera pod kątem realizacji Ruchu i naliczania wynagrodzenia w Programie, zgodnie 

z niniejszym pkt 12; (ii) jeżeli przekierowanie użytkownika Internetu nie doprowadza do oczekiwanego 

przejścia do Strony Docelowej związanej z Zamawiającym/Reklamodawcą/Sprzedawcą w ramach Usług 

Moneteasy i tym samym nie skutkuje przekierowaniem za które Moneteasy pobiera opłatę w ramach 

Usług Moneteasy, od której liczone jest wynagrodzenie prowizyjne Partnera, o którym mowa w pkt 12.2; 

(iii). W przypadku w którym, zgodnie z pkt 8.4. przekierowanie użytkownika Internetu do Strony 

Docelowej odbywa się niebezpośrednio, a przez trafienie na stronę internetową Moneteasy 

(porównywarkę cen skapiec.pl), gdy użytkownik strony internetowej Moneteasy opuszcza stronę/serwis 

Moneteasy w wyniku kliknięcia w zewnętrzne od Programu płatne źródło ruchu internetowego (np. 

AdWords) albo w przypadku, o którym mowa w pkt 15.3 (5) Regulaminu, tj. skutkującym z przyczyn 

technicznych brakiem możliwości przypisania Partnerowi przekierowania do Strony Docelowej (np. do e-

Sklepu). (iv) jakichkolwiek działań Partnera skutkujących generowaniem Sztucznego Ruchu, jak również 

w przypadku  gdy prawidłowość Ruchu/salda Partnera nie została potwierdzona przez Moneteasy w 

procedurze rozliczenia. 

 

13.  PROCEDURA ROZLICZENIA  
 
13.1. Wynagrodzenie należne Partnerowi jest wypłacane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na 

podstawie faktur lub rachunków wystawianych przez Partnera na podstawie udostępnianych przez 

Moneteasy w Panelu raportów zliczających wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 12 wyżej, 

sporządzonych w formie elektronicznej w oparciu o statystykę Ruchu. Partner, po weryfikacji o której 

mowa w pkt 13.4. dostarcza dokument rozliczeniowy (odpowiednio prawidłowo wystawioną fakturę lub 

rachunek) na podany w pkt 10.1. adres poczty elektronicznej Biura Obsługi Moneteasy 

[wydawca(małpa)moneteasy.pl].  

13.2. Partner zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny rachunek dokonywać stosownych rozliczeń z 

tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na podstawie niniejszej Umowy. 

Moneteasy nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się 

przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w tym prawa 

podatkowego.  

13.3. [ minimalna kwota wynagrodzenia i minimalny okres ] Wynagrodzenie jest należne Partnerowi za okres 

rozliczeniowy, w którym kwota Wynagrodzenia Partnera przekracza 100 zł, przy czym okres ten nie 

może być krótszy niż miesiąc kalendarzowy. Partner może realizować procedurę rozliczenia po uzyskaniu 

salda na co najmniej 100 zł z uwzględnieniem wartości netto/brutto odpowiednio do statusu Partnera (w 

przypadku czynnego podatnika VAT kwota 100 zł rozumiana jest jako kwota netto). Jeżeli saldo nie 

przekracza 100 zł, okres rozliczeniowy trwa aż do osiągnięcia kwoty w wysokości co najmniej 100 zł. 

Powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia i nie jest podstawą do naliczania odsetek. 

Minimalnej kwoty wynagrodzenia nie stosuje się, jeżeli uniemożliwiłoby to Partnerowi rozliczenie 

Programu na koniec roku kalendarzowego lub w sytuacji rozwiązania Umowy (pkt 16), z zastrzeżeniem 



pkt 17.3.2. Regulaminu. W takim przypadku Partner może wnioskować o wypłatę środków z poziomu 

Panelu lub gdy Panel tego nie umożliwia – kontaktując się na e-mail Biura Obsługi (pkt 10.1).  

(Partner będący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, na podstawie danych z raportu w Panelu, o 

którym mowa w pkt 13.1 uwzględnia na fakturze kwotę co najmniej wartości 100 zł netto oraz należnego 

podatku VAT (wartość pieniężna w chwili wypłaty wynagrodzenia jest kwotą netto), zaś Partner 

niebędący zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT wystawia rachunek na co najmniej wartość 100 

zł, na którym wartość pieniężna jest kwotą brutto.) 

13.4. [ weryfikacja ] Przed wystawieniem faktury/rachunku wymagane jest przejście przez proces weryfikacji 

salda/Ruchu, a także danych Partnera, zgodnie z udostępnianymi w Panelu instrukcjami. Moneteasy 

udostępnia za pomocą Konta/Panelu opcję „Rozpocznij walidację”, której aktywowanie wysyła do 

Moneteasy żądanie zweryfikowania kwoty i okresu, za jaki Partner chce wypłacić środki, zgodnie z pkt 

13.3 wyżej. Następnie, w przypadku: (1) pozytywnej weryfikacji, Partner otrzymuje w Panelu 

powiadomienie o zmianie statusu żądania na „Oczekiwanie na rachunek”, przy czym w przypadku 

Partnera o statusie osoby prywatnej, Partner może skorzystać z wzoru rachunku i automatycznie 

uzupełnić go o niezbędne dane za pomocą opcji „Wygeneruj rachunek”; (2) negatywnej weryfikacji, 

Moneteasy informuje w Panelu o nieprawidłowej wartości salda/błędnej kwocie.  

13.5. Warunkiem rozliczenia jest podanie poprawnych, prawdziwych i kompletnych danych lub dokumentów 

do rozliczenia z Partnerem. W celu potwierdzenia poprawności i prawdziwości danych oraz 

prawidłowości rozliczeń Programu, Moneteasy zastrzega sobie prawo do żądania, a Partner jest 

zobowiązany do dostarczenia Moneteasy niezbędnych danych oraz umożliwienia weryfikacji, o której 

mowa mowa w Załączniku nr 2 w pkt 1 w odniesieniu do statusu Partnera (np. osoba prywatna/firma – 

Partner będący przedsiębiorcą w rozumieniu stosownych przepisów prawa, będący zarejestrowanym 

podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym bądź niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT).  

W szczególności przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia Partner może być poproszony o uzupełnienie 

danych lub dokumentów w zależności od statusu Partnera (firma/osoba prywatna).  

Wypłata środków ze względu na niepoprawność lub niekompletność danych zostanie wstrzymana w 

szczególności jeżeli: (1) dane na fakturze będą nieprawidłowe (np. dane sprzedawcy/nabywcy); (2) 

Partner nie uzupełni niezbędnych do rozliczenia danych lub nie przedłoży niezbędnych oświadczeń lub 

dokumentów, w tym w przypadku weryfikacji, o której mowa w Załączniku nr 2; (3) Numer rachunku 

bankowego wskazany na fakturze wystawionej przez Partnerów będących czynnymi podatnikami VAT 

powinien widnieć w publicznym wykazie podatników VAT (tzw. „Białej Liście” podatników VAT). 

13.6. Brak niezbędnych danych uniemożliwia zakończenie procedury rozliczeniowej i dokonania wypłaty 

naliczonego w Programie wynagrodzenia Partnera. W szczególności w przypadku wystawienia faktury z 

doliczonym podatkiem VAT oraz w sytuacji, gdy status Partnera nie zostanie potwierdzony w 

bazie/rejestrze udostępnionym przez organy podatkowe, zastrzegamy prawo do wstrzymania płatności 

do czasu uzyskania od Partnera stosownego dokumentu potwierdzającego jego status jako 

zarejestrowanego podatnika VAT czynnego.  

13.7. Partner nie nabywa prawa do wynagrodzenia, niezależnie od tego czy faktura lub rachunek zostały 

wystawione, jeżeli zdarzenie będące podstawą do nabycia prawa do wynagrodzenia zostało osiągnięte 

wskutek niezgodnego z zawartą Umową działania Partnera, przy czym: (1) jeżeli Moneteasy wypłaciło 

środki które byłyby nienależne ze względów określonych powyższej, Partner zgadza się nieodwoływalnie 

na potrącenie z kolejnym wynagrodzeniem Partnera, niezależnie od terminu nabycia prawa do 

wynagrodzenia (odpowiednia korekta salda); (2) jeżeli wskutek potrącenia, o którym mowa w pkt (1) 

wyżej nie byłby możliwy zwrot należnego wynagrodzenia, Moneteasy może żądać od Partnera zwrotu 

nienależnie wypłaconego wynagrodzenia w terminie 21 od dnia od wezwania od Moneteasy. W razie 

braku wpłaty ze strony Partnera, Moneteasy może podjąć działania niezbędne do odzyskania nienależnie 

wypłaconych kwot.  



13.8. Wypłata wynagrodzenia Partnera jest realizowana przelewem na potwierdzony numer rachunku 

bankowego wskazany przez Partnera na fakturze lub rachunku. Z zastrzeżeniem postanowień 

Regulaminu dotyczących wstrzymania procedury rozliczeniowej, wypłata wynagrodzenia Partnera 

następuje w terminie czternastu (14) dni od daty doręczenia Moneteasy poprawnie wystawionej faktury 

VAT albo rachunku, przy czym dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Moneteasy.  

13.9. Obliczone i wypłacone Wynagrodzenie stanowi całość należności względem Partnera tytułem 

udostępnienia do Programu Powierzchni i wykonywania Programu, tj. całość wynagrodzenia tytułem 

jakichkolwiek czynności podjętych przez Partnera w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, 

 

14.  PRAWA I OBOWIĄZKI MONETEASY  
 
14.1. Moneteasy udostępnia możliwość założenia w Programie Konta i dostęp do Panelu oraz jego 

funkcjonalności i narzędzi internetowych w trybie i na zasadach Regulaminu do zgodnego z celami 

Programu (pkt 1.3.) wykonywania Programu przez Partnera.  

14.2. Mamy prawo przeprowadzić weryfikacje, o których mowa w Załączniku nr 2 Regulaminu (Partnera, 

Powierzchni Partnera, Ruchu/salda) i podejmować wszelkie zastrzeżone w Regulaminie działania z tym 

związane. W szczególności zastrzegamy, że:  

14.2.1. przy ustalaniu wynagrodzenia Partnera na zasadach Regulaminu, mamy prawo do odpowiedniej i 

uzasadnionej danymi technicznymi korekty Twojego salda w Programie, jeżeli skutkiem błędu 

technicznego kwota została naliczona w nieprawidłowy sposób. Informacja o korekcie może być 

udostępniana za pomocą Panelu lub na e-mail Partnera w Programie; 

14.2.2. Podejmując weryfikację Ruchu, prawidłowego naliczenia wysokości salda w Programie, jak i pod kątem 

prawidłowego wykonywania Programu, prawidłowości Przeklików bądź Konwersji, przy stwierdzeniu 

naruszenia przez Ciebie warunków Regulaminu (nie uchybiając innym zastrzeżonym w Regulaminie 

uprawnieniom Moneteasy), mamy prawo: (1) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia; 

(2) anulować Sztuczny Ruch i odpowiednio pomniejszyć wartość Twojego salda; (3) zablokować lub 

odblokować Konto/Panel - w trakcie takiej blokady wynagrodzenie przestaje być naliczane, a Ty nie 

możesz korzystać z Konta/Panelu; (4) przesłać ostrzeżenie o naruszeniu Regulaminu lub informację o 

anulowaniu Sztucznego Ruchu na Twój e-mail zarejestrowany w Programie; (5) wypowiedzieć 

Umowę(Regulamin) zgodnie z pkt 16.3.2, 16.3.3 Regulaminu.  

14.3. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania naliczania salda lub wynagrodzenia w przypadku powzięcia 

uzasadnionej wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów, danych przesłanych przez Partnera, 

złożonych oświadczeń lub w razie innych stwierdzonych nieprawidłowości, co do zgodności działań 

Partnera z Regulaminem, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło 

uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych lub innych naliczeń za nieterminową zapłatę.  

14.4. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania według własnego uznania wszelkich przewidzianych w 

Regulaminie środków i podejmowania działań do których jesteśmy uprawnieni na mocy Regulaminu, w 

tym w odniesieniu do jednego albo wielu Kont/Powierzchni Partnera, w szczególności możemy:  

14.4.1. Podejmować działania wskazane w pkt 8.3.1. oraz pkt 8.3.2. Regulaminu, w tym ograniczyć dostępne dla 

Ciebie Formy Reklamowe względem kategorii/podkategorii tematycznej Powierzchni jaką udostępniasz 

w Programie; 

14.4.2. Ograniczyć zakres Materiałów, dostępnych rodzajów Form Reklamowych, udostępnianych Ci 

zasobów/danych w ramach Programu bądź kategorii/podkategorii tematycznych Form 

Reklamowych/Powierzchni, w szczególności gdy Ruch z Powierzchni nie przekłada się na transakcje w e-

Sklepach, cele Programu (pkt 1.3.), generujesz Sztuczny Ruch lub w przypadku  uzasadnionych zastrzeżeń 

na tym tle od Zamawiających/Reklamodawców/Sprzedawców lub z innych zgłoszeń; 



14.4.3. Wezwać Partnera do przestrzegania postanowień Regulaminu i/lub instrukcji technicznych Form 

Reklamowych, zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków w określonym terminie; 

14.4.4. Uprzedzić Partnera na jego zarejestrowany w Programie e-mail lub za pomocą Panelu o zawieszeniu w 

Programie, blokadzie Konta/Panelu lub planowanym usunięciu bądź o dezaktywacji Konta;  

14.4.5. Zawiesić Partnerowi możliwość wykonywania Programu w całości lub w części zwłaszcza w przypadku: 

(1) uzasadnionego podejrzenia, iż działalność Partnera w Programie może prowadzić do naruszenia 

Regulaminu bądź prawa, w szczególności na podstawie otrzymanych zgłoszeń, iż Powierzchnia bądź 

strona/narzędzie internetowe, na których znajduje się udostępniana przez Partnera Powierzchnia – 

naruszają prawo, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego;  

(2) w przypadku niespełniania wymagań dla Powierzchni Partnera, o których mowa w Załączniku nr 2 i 

nr 4 Regulaminu, w przypadku udostępnienia Formy Reklamowej na powierzchni niezgłoszonej do 

Programu jako Powierzchnia Partnera bądź w razie dokonania przez Partnera znaczącej zmiany 

zawartości tematycznej strony/narzędzia internetowego, na której znajduje się udostępniana w 

Programie Powierzchnia (zgłoszonej tematyki Powierzchni) bez wcześniejszego powiadomienia nas o 

tym i potwierdzenia zmiany tematyki Powierzchni w Programie;  

(3) naruszania obowiązków Partnera określonych w pkt 11 i jego podpunktach, zasad wykonywania 

Programu (pkt 8, pkt 9) w tym w razie generowania Sztucznego Ruchu, 

(4) nieprzestrzeganie szczegółowych zasad i ograniczeń określonych w Załączniku nr 4, w tym 

niestosowanie się do udostępnianych instrukcji technicznych;  

(5) uniemożliwienia weryfikacji o której mowa w Załączniku nr 2 - nieprzedłożenie stosownych 

dokumentów, niezłożenie wymaganych oświadczeń, nieuzupełnienie niezbędnych danych, w 

wyznaczonym terminie, w szczególności koniecznych do potwierdzenia Powierzchni lub jej 

ewentualnych zmian, statusu Partnera, jak i niezbędnych do prawidłowego rozliczenia Programu.    

(6) innego istotnego naruszenia Regulaminu przez Partnera.  

Zawieszenie Partnera w Programie, w tym po przez zablokowanie Konta/Panelu wraz z wstrzymaniem 

naliczania salda, może być łączone z dezaktywacją narzędzi Programu i jego zasobów w całości lub w 

części - do czasu odblokowania w Programie, gdy Partner zastosuje się do otrzymanego wezwania (np. 

potwierdzi usunięcie skutków naruszenia, przedłoży odpowiedni dokument, złoży stosowne 

oświadczenie); 

14.4.6. Usunąć Konto lub trwale zawiesić Konto/Panel ze skutkiem natychmiastowego wypowiedzenia 

Umowy/Regulaminu w razie rażącego lub istotnego naruszenia Regulaminu, w szczególności w razie 

niedozwolonych w Programie działań wskazanych w Regulaminie, nieprawidłowego wykonywania 

Programu (pkt 9), generowania Sztucznego Ruchu, niezastosowania się do wezwań, o których mowa w 

pkt 14.4.3. wyżej, jak i w przypadkach będących podstawą wypowiedzenia Umowy (pkt 16.3.2.). 

14.5. Zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji Konta/Panelu, zgodnie z pkt 2.2. Załącznika nr 1 Regulaminu 

(w przypadku niekorzystania z niego przez wskazany czas). Zastrzegamy sobie prawo do 

nieudostępniania Konta/Panelu w przypadku likwidacji Partnera o statusie firmy lub śmierci Partnera o 

statusie osoby prywatnej (fizycznej), o ile Konto takie nie podlegało już dezaktywacji zgodnie z 

Regulaminem. (pkt 16.4)  

14.6. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitego zamknięcia Programu bez podawania przyczyny, za 

odpowiednim wyprzedzeniem, tj. uprzednio powiadamiając za pomocą Panelu lub E-mail Partnera. 

14.7. Zastrzegamy sobie prawo do krótkich, sporadycznych przerw natury technicznej w dostępie do 

Konta/Panelu, jak i do innych przerw w działaniu serwisu skapiec.pl, moneteasy.pl, Programu i jego 

mechanizmów (w tym Form Reklamowych), celem przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych, 

rozbudowy, zmiany konfiguracji, lub wymiany sprzętu lub oprogramowania. Dokładamy starań, by 

przerwy techniczne przeprowadzać w czasie najmniej uciążliwym dla wykonywania Programu. O 



dłuższych zaplanowanych przerwach w działaniu Programu informujemy za pomocą Panelu lub na 

zarejestrowany w Programie E-mail Partnera.  

14.8. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania mechanizmów wykrywających, anulujących lub eliminujących 

Sztuczny Ruch.  

 

15.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
 
15.1. Partner realizuje Program we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, w szczególności:  

(1) w pełni odpowiada za udostępnianą w Programie Powierzchnię i jej poprawne działanie oraz 

dostępność dla celów Programu; (2) ponosi całkowitą odpowiedzialność za umieszczenie Formy 

Reklamowej na stronie internetowej/w narzędziu internetowym osoby trzeciej, w tym podanej do 

Programu w sposób nieuprawniony jako Powierzchnia Partnera. (3) we własnym zakresie i na własną 

pełną odpowiedzialność zamieszcza lub konfiguruje Formy Reklamowe, przy czym Partner nie ponosi 

odpowiedzialności za treść Form Reklamowych, chyba że dokona w nich nieuprawnionych zmian; (4) w 

pełni odpowiada za zawartość i zgodność z obowiązującym prawem stron/narzędzi internetowych, na 

których – w ramach udostępnianej w Programie Powierzchni – zamieszcza Formy Reklamowe; (5) w 

pełni odpowiada za zgodność swoich działań w ramach Programu z Regulaminem i obowiązującymi 

przepisami prawa, jak również za ewentualne naruszenia; (6) ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

poprawność, prawdziwość, kompletność i zgodność z prawem podawanych przez niego danych lub 

składanych oświadczeń w ramach Programu.  

15.2. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie następstwa/szkody wynikające z naruszenia 

Regulaminu/Umowy przez Partnera lub obowiązującego prawa w ramach wykonywania Programu przez 

Partnera. Moneteasy przysługuje prawo do obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań 

sądowych, administracyjnych, odszkodowań, kar, nadzoru oraz napraw technicznych, jak również innymi 

kosztami, w przypadku poniesienia ich przez Moneteasy w wyniku działań lub zaniechań Partnera w 

Programie niezgodnych z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.  

15.3. Moneteasy nie ponosi odpowiedzialności za: (1) zamieszczenie Formy Reklamowej przez Partnera w 

sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującym prawem: (2) jakiekolwiek nieuprawnione lub 

nieprawidłowe użycie Formy Reklamowej/Materiału przez Partnera, w tym w szczególności niezgodnie z 

udostępnionymi w Programie instrukcjami technicznymi, jak również za wszelkie problemy techniczne 

na tym tle w prawidłowym wyświetlaniu Formy Reklamowej, przekierowaniem do Strony Partnera, 

naliczaniem Kliknięć bądź Konwersji; (3) wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczeniem Programu 

wynikające wyłącznie z przyczyn po stronie Partnera; (4) na skutek jakiejkolwiek ingerencji 

(usuniecie/modyfikacja) w kod programistyczny/rozwiązanie informatyczne Formy Reklamowej, (5) 

niemożliwość odnotowania w Programie Przeklików lub Konwersji i prawidłowego podsumowania 

statystyk z tym związanych w wyniku stosowania technologii/sprzętu/rozwiązania technicznego 

uniemożliwiających takie zliczenie [np. przez odwiedzającego Powierzchnię (stronę 

internetową/narzędzie internetowe), na której zamieszczono Formę Reklamową, lub przez użytkownika 

Internetu odwiedzającego stronę internetową bezpośrednio po przekierowaniu z Formy Reklamowej]; 

(6) dostępność i zawartość Stron Docelowych; (7) przerwy w działaniu Programu (także Panelu, serwisu 

skapiec.pl, moneteasy.pl, Form Reklamowych) oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków wynikających z Umowy, w tym za problemy techniczne uniemożliwiające skorzystanie z 

Programu, spowodowane zdarzeniami Siły Wyższej lub innymi niezależnymi bądź niezawinionymi przez 

Moneteasy (np. zakłócania łączy internetowych, awaria sprzętu oraz inne zdarzenia, za które Moneteasy 

nie ponosi odpowiedzialności); (8) jakiekolwiek odmowy realizacji Programu, odrzucenia Powierzchni, 

zawieszenia Partnera w Programie, blokady/dezaktywacje Konta/Panelu, podjęte zgodnie z 

Regulaminem, w szczególności w razie nieprawidłowego wykonywania Programu i niedozwolonych 

działań Partnera w Programie wskazanych treścią Regulaminu; (8) za niedostarczenie wiadomości 



wysłanej na E-mail Partnera zarejestrowany w Programie, zwłaszcza gdy e-mail jest niepoprawny, serwer 

pocztowy posiada blokadę wiadomości przychodzących, jest niedostępny  lub w innych przypadkach, w 

których przyczyna niedostarczenia wiadomości nie leży po stronie Moneteasy;   

15.4. Odpowiedzialność Moneteasy wobec Partnera, w każdym przypadku, w granicach dopuszczalności przez 

obowiązujące w Polsce prawo, jest ograniczona do wartości wynagrodzenia zapłaconego Partnerowi w 

okresie poprzedzającym zdarzenie będące podstawą odpowiedzialności, jak również wyłączona jest 

odpowiedzialność za ewentualne utracone przez Partnera korzyści związane z uczestnictwem w 

Programie (utrata potencjalnych, zakładanych przez Partnera zysków).  

 

16.  ROZWIĄZANIE UMOWY   
 
16.1. Partner albo Moneteasy może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn z piętnastodniowym (15) 

wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  W przypadku, w którym w okresie 

sześciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy nie zostanie odnotowany w Programie jakikolwiek Ruch 

(Przeklik/Konwersja) i w tym samym okresie wynagrodzenie nie będzie Partnerowi należne – Partner 

albo Moneteasy mają prawo rozwiązać Umowę z podaniem powyższej przyczyny za pięciodniowym (5) 

wypowiedzeniem. Dla zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 

upływem – odpowiednio: (1) dla Partnera - na e-mail Biura Obsługi lub nasz adres korespondencji 

listownej (pkt 10.1.), dla Moneteasy – na E-mail Partnera zarejestrowany w Programie.  Wypowiedzenie 

Umowy może dotyczyć wszystkich, lub tylko niektórych udostępnionych w Programie Powierzchni.  

16.2. Jeżeli Partner uczestniczy w Programie z więcej niż jedną (1) Powierzchnią Partnera, to zakończenie 

Umowy (bez względu na formę i przyczynę rozwiązania Umowy) jest skuteczne względem wszystkich 

Powierzchni Partnera, o ile z treści oświadczenia w tym zakresie jednoznacznie (wyraźnie) nie wynika 

zakończenie Umowy wobec konkretnej Powierzchni Partnera.  

16.3. Prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, ‘ 

[ tj. (1) na dzień oświadczenia Partnera na e-mail Biura Obsługi lub na dzień otrzymania go na 

adres korespondencyjny Moneteasy (pkt 10.1.), (2) na dzień przesłania oświadczenia od 

Moneteasy na E-mail Partnera zarejestrowany w Programie ], 

przysługuje:  

16.3.1. Partnerowi – w przypadku: (1) rażącego naruszenia przez Moneteasy postanowień Umowy, po 

bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie (14) czternastu dni od 

tego wezwania, (2) przedłużających się ponad siedemdziesiąt dwie godziny przerw technicznych w 

możliwości korzystania z Panelu i wykonywania Programu (2) zmiany Cennika, na którą nie wyrazi zgody 

w okresie i w trybie wskazanym w Załączniku nr 3 opisującym Cennik i procedurę jego zmiany.   

16.3.2. Moneteasy – w przypadku: (1) wykorzystywania Programu, w tym Materiałów/Form Reklamowych, jak 

również serwisu moneteasy.pl/skapiec.pl oraz Stron Docelowych do działań sprzecznych z prawem, 

dobrymi obyczajami/zasadami współżycia społecznego, w szczególności w razie naruszania praw 

Moneteasy lub osób trzecich; (2) działania lub zaniechania Partnera, które negatywnie wpływają na 

renomę/dobre imię Moneteasy lub szkodzą Moneteasy w inny, istotny dla Programu i Usług Moneteasy 

sposób, zwłaszcza w razie nieprawidłowego wykonywaniu Programu (pkt 9), podejmowania 

jakichkolwiek sprzecznych z celami Programu działań naruszających uzasadnione interesy Moneteasy; 

(3) prowadzenia przez Partnera działań mających na celu generowanie Sztucznego Ruchu lub inaczej 

zmierzających do bezpodstawnego osiągniecia salda rozliczeniowego w Programie; (4) generowania 

Ruchu o niskiej jakości - rażąco niskim przekładaniu się na transakcje w e-Sklepach; (5) zmiany rodzaju, 

treści bądź charakteru (tematyki) Powierzchni lub strony do której ta Powierzchnia się odnosi bez 

powiadomienia Moneteasy lub gdy Moneteasy nie zaakceptuje takich zmian w odniesieniu do realizacji 



przedmiotu Umowy; (6) w przypadku stwierdzenia innego rażącego naruszenia obowiązków Partnera 

wynikających z treści Regulaminu, w tym pkt 11 bądź w przypadku wyraźnie wskazanym w Regulaminie; 

16.3.3. Moneteasy – w przypadku niezastosowania się przez Partnera w terminie jednego (1) miesiąca do 

wezwania umożliwiającego weryfikację, o której mowa w Załączniku nr 2, zwłaszcza wezwania do 

uzupełnienia bądź zaktualizowania danych lub dokumentów koniecznych do realizacji i prawidłowego 

rozliczenia Umowy, potwierdzenia statusu Partnera, dokonania zmian w ramach udostępnianej 

Powierzchni, potwierdzenia danych Partnera w procedurze rozliczeniowej (pkt 13).   

16.4. W przypadku śmieci Partnera będącego osobą fizyczną (os.prywatna) lub likwidacji Partnera będącego 

osobą prawną (firma) Umowa wygasa natomiast Konto zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności 

sprawy do Biura Obsługi (pkt 10.1), o ile Konto/Panel nie zostały już zdezaktywowane bądź zablokowane 

zgodnie z Regulaminem.   

 

17.  ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA   
 
17.1. Z chwilą rozwiązania Umowy z jakiegokolwiek tytułu, jako Partner, zobowiązany jesteś do niezwłocznego 

usunięcia z Powierzchni Partnera Form Reklamowych, jak i jakichkolwiek danych/informacji/Materiałów 

pobranych w ramach realizacji Programu w okresie trwania Umowy, w tym przez API lub w inny sposób.  

17.2. Akceptujesz, że po rozwiązaniu Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, nie zapewniamy dalszego dostępu do 

Konta/Panelu i jego zasobów.  

17.3. Wraz z rozwiązaniem Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, zachowujesz prawo do wynagrodzenia na 

zasadach opisanych w Regulaminie w odniesieniu do Przeklików albo Konwersji wykonanych sprzed 

rozwiązania Umowy w wyniku realizowania Programu zgodnie z Regulaminem. Wynagrodzenie 

wypłacamy zgodnie z warunkami rozliczenia wskazanymi w Regulaminie i zaakceptowanym przez Ciebie 

Cennikiem, z zastrzeżeniem, że:  

17.3.1. Do wypłaty wynagrodzenia Partnera nie stosuje się wymaganej w toku wykonywania Umowy minimalnej 

kwoty wynagrodzenia, o której mowa w pkt 13.3 Regulaminu.  

17.3.2. W razie, gdy kwota naliczonego wynagrodzenia na dzień rozwiązania Umowy okaże się mniejsza niż 10 zł, 

zostanie zaliczona na poczet kosztów operacyjnych związanych z prowadzeniem i zamknięciem Konta 

Partnera (nie będzie wypłacona). 

 

18.  PROCEDURA REKLAMACYJNA  
 
18.1. Zgłoszenie w sprawach dotyczących wykonywania Programu, w tym wykonywania go niezgodnie z 

Regulaminem, nieprawidłowego naliczania salda rozliczeń w Programie, kieruj drogą elektroniczną na e-

mail Biura Obsługi lub listownie (nasze adresy wskazane w pkt 10.1) – dzień wniesienia zgłoszenia, to 

dzień jego wpływu na powyższy adres e-mail lub korespondencji listownej.  

18.2. Jeżeli chcesz zgłosić zastrzeżenia, co do poprawności rozliczenia lub ilości Ruchu (sumy przekierowań do 

Stron Docelowych), wskaż szczegółowo rodzaj uchybienia oraz zwięzłe uzasadnienie. Zobowiązujesz się 

zgłosić powyższą reklamację z uzasadnieniem najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania 

wynagrodzenia. Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie oznacza akceptację rozliczenia przez Partnera. 

18.3. Wysyłając zgłoszenie wskaż nazwę i dane Partnera oraz adres strony Partnera/Powierzchni, której 

reklamacja dotyczy, a także przedmiot reklamacji – jeżeli dotyczy salda rozliczeń – kwestionowaną kwotę 

oraz kwestionowaną ilość Przeklików. Rozpatrywanie Twojego zgłoszenia może wymagać dokumentów 

lub danych koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli podane w zgłoszeniu dane lub informacje 

wymagać będą uzupełnienia – zwrócimy się zwrotnie w tym zakresie. Zgłoszenie kompletne 

rozpatrujemy w ciągu czternastu (14) dni od daty jego wpływu na adres, o którym mowa w pkt 18.1. 



wyżej (pkt 10.1) i powiadamiamy zwrotnie o odrzuceniu lub uznaniu zgłoszenia. W sprawach zawiłych 

możemy wydłuż termin do 30 dni uprzednio informując Cię o takim przedłużeniu.  

18.4. Jeżeli zgłoszenie w zakresie rozliczeń zostanie uznane przez nas, kwestionowana kwota może być 

zaliczona na poczet dalszego rozliczenia lub na wniosek Partnera podlega rozliczeniu na rachunek 

bankowy Partnera i odpowiedniej korekcie tego rozliczenia.  

 

19.  SPORY I PRAWO WŁAŚCIWE    
 
19.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa polskiego, a wszelkie spory wynikające z Umowy na warunkach określonych w Regulaminie 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Warszawie lub Krakowie (dane Moneteasy w pkt 2).  

19.2. Przed skierowaniem na drogę sądową sporu na tle realizowania przez Moneteasy Umowy na warunkach 

określonych w Regulaminie Partner powinien wyczerpać procedurę reklamacyjną (pkt 17). 

19.3. W razie, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu 

za nieważne bądź okażą się bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie w całości lub w części, 

Strony wiąże Umowa w pozostałym zakresie (pozostałe postanowienia pozostają w mocy). W miejsce 

takiego postanowienia zastosuje się postanowienie najbardziej zbliżone do osiągnięcia celu założonego 

przez strony w ramach Programu, w tym celu Programu (pkt 1.3). 

19.4. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów i załączników) użyte są w celach informacyjnych i 

porządkujących treść, nie mając wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.  

19.5. Jeżeli z tłumaczenia tekstu Regulaminu na język obcy pojawią się rozbieżności pomiędzy brzmieniem 

postanowień w języku polskim, a wynikających z tłumaczenia, zastosowanie znajduje każdorazowo treść 

Regulaminu w języku polskim.  

 

20.  ZMIANY REGULAMINU   
 
20.1. [ Prawo do zmiany Regulaminu ] Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w całości lub w 

części (np. zmiana załącznika) w dowolnym czasie (np. zmiany opisujące zasady korzystania z 

Konta/Panelu, Form Reklamowych, zmiany zasad świadczonych w ramach Programu usług, także 

dotyczących rozliczeń) – w szczególności w razie: (i) zmiany przepisów prawa mających bezpośredni 

wpływa na treść Regulaminu; (ii) usprawnienia obsługi Programu i przeprowadzanie w nim zmian, w tym 

zasad rozliczania, weryfikacji Ruchu/salda, zmiana zasad Programu lub wprowadzenie nowych 

funkcjonalności; (iii) poprawy ochrony przetwarzania danych (iv) zapobiegania nadużyciom lub inne 

względy bezpieczeństwa Programu i jego mechanizmów, w tym związanych z Usługami Moneteasy dla 

Zamawiających/Reklamodawców, a odnoszącymi się do Programu; (v) zmian technologicznych i 

funkcjonalnych, w tym wobec funkcjonalności Konta/Panelu i Form Reklamowych; (vi) zmian 

redakcyjnych treści.  

20.2. [ Termin zmiany Regulaminu ] Zmiana Regulaminu wchodzi w życie najwcześniej z upływem piętnastu 

(15) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia informacji o planowanej zmianie. Zastrzegamy sobie prawo 

stosowania dłuższych okresów powiadomienia, jeżeli jest to konieczne, aby umożliwić wprowadzenie 

dostosowań technicznych/handlowych celem uwzględnienia zmian. 

20.3. [ Sposób i skutek informowania o zmianach ] O planowanych zmianach każdorazowo informujemy przed 

ich wprowadzeniem – drogą elektroniczną za pomocą komunikatów Panelu, a także dodatkowo na adres 

poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Panelu. Informacja o zmianie Regulaminu zawierać 

będzie planowaną datę wejścia w życie zmian. Jeżeli do zakomunikowanej przez nas daty wejścia w życie 



zmian Regulaminu Partner nie zgłosi odmowy akceptacji nowych warunków, poczytuje się, że Partner 

zaakceptował Regulamin, a zmieniona treść Regulaminu wchodzi w życie we wskazanym dniu.  

Jeżeli chcesz odmówić akceptacji zmian Regulaminu powinieneś nas niezwłocznie powiadomić o takiej 

decyzji – listownie lub na e-mail Biura Obsługi (pkt 10), nie później jednak niż w terminie poprzedzającym 

datę planowanego wejścia w życie zmiany Regulaminu. W razie skutecznego i terminowego zgłoszenia 

odmowy zmiany Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem planowanego wejścia w życie zmiany 

Regulaminu.   

20.4. W wskazanym wyżej powiadomieniu o zmianie Regulaminu (20.3) możemy zawrzeć dodatkowo 

instrukcję dobrowolnego zrezygnowania z okresu powiadomienia, tj. umożliwić Ci wyraźne działanie 

potwierdzające natychmiastową akceptację zmian Regulaminu.  

20.5. Okres powiadomienia określony w pkt. 20.2-20.3. nie ma zastosowania w razie, gdy Moneteasy: (i) 

podlega obowiązku prawnemu/regulacyjnemu na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany 

warunków Programu w sposób, który uniemożliwia nam dotrzymanie ww. powiadomienia; (ii) musi w 

drodze wyjątku zmienić swoje warunki korzystania z Programu, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i 

bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną konsumentów lub użytkowników biznesowych, 

Usług Moneteasy w zakresie dotyczącym Programu, usług w ramach Programu, przed oszustwami, 

złośliwym oprogramowaniem, spamem, generowaniem Sztucznego Ruchu, naruszaniem danych lub 

innymi zagrożeniami dla tzw. cyberbezpieczeństwa.   

20.6. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na 

stronach moneteasy.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.  

 

21.  DOSTĘP DO REGULAMINU   
 
21.1. Zapewniamy na stronach moneteasy.pl nieprzerwany dostęp do Regulaminu w jego ujednoliconej wersji, 

a także w formacie umożliwiającym odtworzenie lub utrwalenie przez wydruk lub zapisanie na własnym 

nośniku danych, w każdej chwili. Integralną częścią Regulaminu są wszystkie jego Załączniki (1 – Konto w 

Programie, 2- Weryfikacje, 3 – Cenniki, 4 – Zasady szczególne i ograniczenia). 

21.2. W uzasadnionych przypadkach możemy przesłać treść Regulaminu lub kierujący do niego adres URL na 

E-mail Partnera, jak również na żądanie Partnera Regulamin przesyłany jest na jego E-mail. 

21.3. Ujednolicona wersja udostępniana jest na podstronach moneteasy.pl „dla wydawcy”, a w chwili publikacji 

Regulaminu znajduje się on pod adresem URL: https://ocdn.eu/moneteasy/regulamin-wydawcy.pdf  

 

22.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
 
22.1. Partner nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu w całości lub w części 

na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej wyraźnej zgody Moneteasy wyrażonej na piśmie lub formą 

dokumentową. 

22.2. Wszelkie informacje/dane, przekazywane Partnerowi w ramach Programu będą traktowane przez 

Partnera w sposób poufny i nie będą ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody, chyba że byłoby to 

wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, następowało w odniesieniu do 

pracowników/współpracowników lub doradców, którzy zostali poinformowani o poufnym charakterze 

informacji i zobowiązali się do przestrzegania ich poufności w zakresie wskazanym wyżej .  

22.3. Dane osobowe Partnera lub jego przedstawiciela przetwarzane są przez Moneteasy (administratora  

danych) zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). 

Przetwarzanie danych osobowych Partnera ma miejsce w szczególności przy podejmowaniu niezbędnych 

działań przed zawarciem Umowy w celu przeprowadzania procedury przystępowania do Programu (pkt 



5), w ramach zawarcia Umowy i wykonywania postanowień Regulaminu oraz do przeprowadzania 

rozliczeń z Partnerem. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych, 

stosowaniu cookies, znajdują się w naszej polityce prywatności, na stronie: https://polityka-

prywatnosci.onet.pl - znajdziesz tam również dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - KONTO W PROGRAMIE 
 

1.  KONTO - PANEL ADMINISTRACYJNY 
 
1.1. Konto, które zakładasz w toku Rejestracji (pkt 5 Regulaminu)pozwala korzystać z Panelu 

administracyjnego (także jako „Panel Wydawcy”) i określonych w nim funkcjonalności bądź zasobów 
Programu (np. narzędzi internetowych, szczegółowych instrukcji). Dostęp do Konta/Panelu wymaga 
każdorazowo autoryzacji (zalogowanie przez podanie loginu-e-mail i hasła), przy czym:  

1.1.1. Korzystanie z Konta/Panelu w ramach Programu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie 
wskazanym w Regulaminie w celu wykonywania Programu przez Partnera. Panel zawiera informacje w 
języku polskim, a także warunki/informacje techniczne (np. zasady API) związane z funkcjonalnością 
Panelu, udostępnieniem Powierzchni i zamieszczaniem Form Reklamowych i wykonywaniem Programu; 

1.1.2. [ E-mail ] Do Konta/Panelu przypisany jest E-mail Partnera podany przy Rejestracji lub aktualizowany w 
trakcie trwania Umowy, uwidoczniony w Panelu, tj. elektroniczna charakteryzująca się indywidualnym 
adresem internetowym Partnera, służąca wysyłce, odbiorowi oraz przechowywaniu wiadomości i innych 
danych w ramach odrębnej od Programu Partnerskiego usługi poczty elektronicznej, podawana.  
Komunikacja z Partnerem i wszelkie doręczenia odbywa się na aktualnie zarejestrowany E-mail Partnera 
w Koncie/Panelu. Niedozwolonym jest posługiwanie się przez Partnera adresem poczty elektronicznej 
osoby trzeciej albo tzw. tymczasowym (anonimowym) adresem poczty elektronicznej. Aktywacja Konta 
wiąże się z otrzymywaniem na zarejestrowany E-mail Partnera informacji systemowych (np. o 
utrudnieniach, zmianach, czy przerwach technicznych) lub innych wiadomości od Moneteasy, 
dotyczących Programu; 

1.1.3. [ Subkonto ] Moneteasy, w szczególności ze względu na specyfikę zorganizowania Partnera, może w 
Panelu udostępnić wszystkim lub tylko niektórym Partnerom (np. o wielu zgłoszonych Powierzchniach) 
możliwość zakładania subkont przypisanych do Konta głównego. W takim przypadku subkonto podlega 
wskazywanym w Panelu ograniczeniom technicznym i funkcjonalnym, a uprawnienia subkont określane 
są wyraźnie w szczegółowych instrukcjach w Panelu. Partner informuje o potrzebie subkonta na e-mail 
Biura Obsługi (wskazany w pkt 10.1. Regulaminu); 

1.1.4. [ Warunki techniczne ] Korzystanie z Konta/Panelu wymaga urządzenia z powszechną przeglądarką 
internetową w najnowszej wersji (z włączoną konfiguracją obsługi plików typu cookie, protokołem 
bezpiecznej transmisji danych SSL), umożliwiających korzystanie z zasobów internetowych, a także 
dostępu do E-mail (1.1.2.). Sprawdź, czy Twój sprzęt lub oprogramowanie spełnia wymogi techniczne 
Programu. Przy jakichkolwiek wątpliwościach korzystania z Konta/Panelu zwróć się z zapytaniem do 
Biura Obsługi (wskazany w pkt 10.1. Regulaminu). 

1.1.5. [ Poufność hasła] Informujemy, iż technologia transmisji danych stosowana w Internecie, w tym przy 
Koncie/Panelu niesie ze sobą ryzyko w zakresie zabezpieczeń tajemnicy składowanych i przesyłanych 
informacji, mimo stosowania środków technologicznych i organizacyjnych.  Partner przy rejestracji, jak i 
przez cały czas trwania Umowy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie w poufności danych 
autoryzacyjnych do Konta (jak i ewentualnych subkont), w tym loginu/hasła, a w przypadku zagrożenia 
poufności – do natychmiastowej zmiany hasła. Partner odpowiada za nieuprawniony dostęp do jego 
Konta przez osoby trzecie w skutek udostępnienia przez Partnera danych dostępowych/hasła. 

1.2. [ Ograniczenie Kont ] O ile nie dysponujesz zgodą Moneteasy na prowadzenie dwóch lub więcej kont, 
możesz korzystać z jednego (1) Konta/Panelu bez względu na ewentualne subkonta, jak i bez względu na 
ilość udostępnianych Powierzchni do Programu. Zobowiązujesz się powstrzymać od podejmowania prób 
zakładania wielu Kont, bez naszej zgody – zwłaszcza niedopuszczalne jest inicjowanie kolejnych 
rejestracji Kont, gdy Umowa jest rozwiązana w związku z naruszeniem przez Ciebie Regulaminu. 

https://polityka-prywatnosci.onet.pl/
https://polityka-prywatnosci.onet.pl/


 

2.  DEZAKTYWACJA KONTA – PANELU  
 
2.1. Możesz usunąć swoje Konto w każdej chwili, przy czym usunięcie Konta skutkować będzie utratą prawa 

do wynagrodzenia z tytułu realizacji Programu, które nastąpi po dniu usunięciu Konta. W celu usunięcia 
Konta skorzystaj z opcji usunięcia z poziomu Konta/Panelu, o ile funkcjonalność Konta/Panelu na to 
aktualnie pozwala albo skontaktuj się pod adres Biura Obsługi [wydawca(małpa)moneteasy.pl].  

2.2. Moneteasy ma prawo zawiesić (dezaktywować) Konto, do którego Partner nie logował się i nie korzystał z 
niego przez okres przekraczający dwanaście (12) miesięcy, ze skutkiem zawieszenia naliczania salda w 
ramach Programu. Ponowna aktywacja Konta następuje po skontaktowaniu się Partnera na adres Biura 
Obsługi [wskazany w pkt 10.1. Regulaminu]. Moneteasy przysługuje prawo usunięcia nieaktywnego 
Konta po okresie dwóch (2) lat od momentu zawieszenia. W takim przypadku, Partnerowi nie przysługuje 
prawo do żądania wypłaty Wynagrodzenia za okres od dnia następującego po dniu usunięciu Konta. 

2.3. Jeżeli Konto/Panel zostanie zablokowane w wyniku naruszenia przez Ciebie Regulaminu, a jako Partner 
zablokowanego Konta/Panelu będziesz wnioskował o ich odblokowanie, możemy wymagać weryfikacji w 
Programie danych/Powierzchni Partnera, przesłania poświadczających zmianę dokumentów, w tym 
dotyczących uprawnienia do dysponowania Powierzchnią Partnera. 

2.4. W przypadku śmierci Partnera będącego osobą fizyczną lub likwidacji podmiotu, o którym mowa w pkt 
4.4.1. Regulaminu – Umowa wygasa natomiast Konto Partnera zostaje usunięte wskutek zgłoszenia i 
wykazania Moneteasy okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy. Zgłoszenie jest 
możliwe pod adresem Biura Obsługi [wydawca(małpa)moneteasy.pl]. 

2.5. W razie rozwiązania Umowy niezależnie od przyczyn jej rozwiązania lub w przypadku blokady Konta, 
dostęp do Panelu i jego zasobów jest niemożliwy. 

2.6. Usunięcie Konta w każdym przypadku równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy, a także utratą dostępu 
do Panelu, jak i utratą uprawnień do wykorzystywania Materiałów/zamieszczania Form Reklamowych 
jak i do wszelkich innych czynności w ramach Programu na mocy Umowy.  

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WERYFIKACJE  
 

1.  WERYFIKACJA PARTNERA 
 
1.1. Jako Partner jesteś zobowiązany podawać prawdziwe i aktualne dane Partnera, w razie ich zmiany (także 

w razie zmiany dotyczącej przedłożonych dokumentów lub złożonych oświadczeń, o których mowa w 
Regulaminie) zobowiązujesz się do niezwłocznego poinformowania o tym Moneteasy. W szczególnych 
sytuacjach i w razie uzasadnionej potrzeby umożliwisz nam weryfikację przeprowadzanej zmiany 
odpowiednimi dokumentami (odpowiednio zaktualizowanymi lub uzupełnionymi). Aktualizacja nie może 
prowadzić do zmiany Partnera.  

1.2. Weryfikowanie lub uzupełnianie danych bądź dokumentów może nastąpić przy przystąpieniu do 
Programu lub w trakcie jego wykonywania. W takim przypadku weryfikacja ma na celu potwierdzenie 
poprawności oraz prawdziwości danych dla prawidłowości późniejszych rozliczeń, jak i odnotowania 
formy prowadzonej działalności gospodarczej, dotyczy to zwłaszcza takich danych jak podstawowe dane 
identyfikujące Partnera (np. pełna nazwa firmy, numery identyfikacji w publicznych rejestrach), dane 
kontaktowe lub dane do rozliczeń – numer rachunku bankowego (dysponowanie kontem/rachunkiem 
bankowym umożliwiającym prowadzenie rozliczeń z Partnerem jest niezbędne do wypłaty 
wynagrodzenia dla Partnera). Procedura weryfikacyjna może wymagać w szczególności przedłożenia 
dokumentu lub oświadczenia lub umożliwienia zweryfikowania Partnera w zakresie, o którym mowa w 
pkt 1.3 niżej. 

1.3. Możesz otrzymać szczegółowe instrukcje w Programie uzupełnienia danych, dokumentów lub 
oświadczeń w korespondencji elektronicznej, w Panelu, w szczególności przy wypełnieniu Formularza 
rejestracyjnego (pkt 5 Regulaminu) bądź w procedurze rozliczeniowej (pkt 13 Regulaminu), w 
szczególności dane związane z rozliczeniem w Programie mogą wymagać potwierdzenia w zakresie: 



1.3.1. W zależności od formy prowadzenia działalności kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 
rejestru właściwego dla przedsiębiorców w kraju poza Polską lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (kopia odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); 

1.3.2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (jeżeli został nadany); zaświadczenie o nadaniu numeru 
identyfikacji podatkowej (NIP dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce); kopia zaświadczenia 
potwierdzającego, że zgłaszający jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (w przypadku 
podatników VAT czynnych): oświadczenie, że Parter nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 
– w przypadku firmy zwolnionej z VAT,  dokument/oświadczenie potwierdzające prowadzenie 
działalności gospodarczej,  

1.3.3. kopia odpowiedniego potwierdzającego dokumentu w języku pochodzenia wraz z przysięgłym 
tłumaczeniem na język polski, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Polski 
oraz potwierdzenie nadania numeru VAT (w przypadku zgłaszających się do statusu Partnera, 
posiadających siedzibę poza terytorium Polski). Partner, który jest podatnikiem podatku od wartości 
dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska - numer identyfikacyjny, 
pod którym jest zarejestrowany jako podatnik dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej dla weryfikacji w systemie VIES. 

1.3.4. W przypadku Partnera o statusie osoby prywatnej – dane identyfikujące tę osobę niezbędne do zawarcia 
Umowy/prawidłowego rozliczenia (imię/nazwisko, adres, numer PESEL); 

1.3.5. Uzupełnienia/wskazania numeru rachunku bankowego w wymaganym formacie (IBAN 26 cyfr) lub 
umożliwienie zweryfikowania numeru rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 13.5 Regulaminu. 

1.3.6. skan właściwego pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie na dzień zawarcia Umowy. 
 

2.  WERYFIKACJA POWIERZCHNI PARTNERA 
 
2.1. Powierzchnię, którą zgłaszasz do Programu jako Partner możemy weryfikować przy zawieraniu Umowy, 

jak i w trakcie jej trwania, w szczególności podczas rozpatrywania zgłoszenia uczestnictwa w Programie. 
Procedura weryfikacyjna może obejmować w szczególności zgodność Powierzchni Partnera bądź działań 
Partnera z tym związanych z wymaganiami Regulaminu.  Nie możesz wykorzystywać do Programu 
Powierzchni jednocześnie uniemożliwiając nam jej weryfikację.  

2.2. Moneteasy może zwracać się do Partnera poprzez kontakt telefoniczny (Biuro Obsługi) lub mailowy (E-
mail) o podanie dodatkowych informacji, dostarczenie określonych dokumentów, uzupełnienie 
oświadczeń lub o podjęcie innych działań wskazanych w instrukcjach procedury weryfikacyjnej. Jesteś 
zobowiązany poinformować nas w przypadku zmiany dotyczącej złożonych dokumentów lub oświadczeń 
oraz załączyć je odpowiednio zaktualizowane lub uzupełnione.  

2.3. Wobec Powierzchni udostępnianej przez Ciebie w Programie możemy wymagać w szczególności by: (1) 
strona www do której Powierzchnia się odnosi była kompletna, wykonana w sposób niewzbudzający 
zastrzeżeń co do jej funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki, a także zawierała dającą się sprecyzować 
tematykę, nienaruszającą Regulaminu; (2) była prowadzona w języku polskim, przy czym za naszą zgodą 
możemy dopuszczać do Programu stronę/Powierzchnię w języku innym niż polski; (3) była udostępniona 
na ogólnodostępnym serwerze; (4) była dostępna dla Moneteasy w trakcie trwania Umowy, umożliwiając 
nam sprawdzenie, czy przestrzegane są przez Partnera postanowienia Regulaminu, jak również 
umożliwiając weryfikację, o której mowa w niniejszym punkcie;  

2.4. Jako Partner zobowiązujesz się powstrzymać od wskazywania do Programu Powierzchni, która jest już 
udostępniona w Programie przez innego Partnera; 

 

3.  WERYFIKACJA RUCHU I SALDA 
 
3.1. [ SZTUCZNY RUCH ] W ramach Programu za „Sztuczny Ruch” przyjmuje się nieprawidłowe Przkliki lub 

nieprawidłową Konwersję. Określenie to obejmuje w szczególności wszelkie nieuczciwe metody 
generowania Przeklików/Konwersji, takie jak powtarzalne manualne kliknięcia, wszelkie aktywności 
inicjowane przez roboty internetowe/skrypty programistyczne automatycznie wywołujące 
odświeżenie/wyświetlenie strony lub generujące dodatkowe kliknięcia jako wynik działania 
automatyzującego oprogramowania. Powyższe dotyczy zwłaszcza: (i) sztucznych kliknięć wykonanych 



samodzielnie przez Partnera lub na jego zlecenie, kliknięcia z adresów sieci anonimizujących lub inne 
zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Form Reklamowych i mechanizmów zliczania 
Przeklików/Konwersji w Programie; (ii) wszelkich innych nieuprawnionych działań Partnera w ramach 
których Partner w sposób nieuprawniony może mieć naliczane saldo rozliczeń w Programie skutkujące 
bezpodstawnym osiągnięciem z tego tytułu wynagrodzenia.  

3.2. Moneteasy ma prawo zweryfikować Ruch i saldo rozliczeń z Partnerem w szczególności pod kątem 
Sztucznego Ruchu. Partner akceptuje, że Moneteasy może anulować Sztuczny Ruch, który prowadziłby do 
nieuprawnionego naliczania Partnerowi salda. Pozytywna weryfikacja Ruchu/salda pod kątem 
przestrzegania Regulaminu umożliwia potwierdzenie Partnerowi należnego wynagrodzenia i 
dokończenie procedury rozliczeniowej (pkt 13 Regulaminu). 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - CENNIKI  
 

1.  CENNIK PODSTAWOWY 
 
1.1. Cennik akceptujesz przy zawieraniu Umowy lub w razie zmiany Cennika (pkt 3 Załącznika nr 3). 
1.2. Cennik określa model rozliczenia Moneteasy z Partnerem oparty o zdefiniowany procent opłaty netto, 

jaką Moneteasy pobiera za przekierowania w ramach Usług Moneteasy od 
Zamawiającego/Reklamodawcy/Sprzedawcy. Wysokość prowizji może być przez nas ustalana 
indywidualnie dla każdego Partnera.  

1.3. Wysokość Twojej prowizji – kwoty naliczonej w oparciu o zaakceptowany przez Ciebie Cennik i na 
zasadach rozliczeń opisanych w Regulaminie - dostępna jest w Panelu 

 

2.  INNE CENNIKI 
 
2.1. Moneteasy ma prawo określić Cennik inny niż opisany w pkt 1 wyżej, i przedłożyć Partnerowi do 

akceptacji w Panelu (np. cennik kampanii specjalnej, cennik dodatkowy, okresowa kampania 
indywidualnie uzgodniona z Partnerem). W takim przypadku Cennik dla danego Partnera, przy 
jednoczesnym spełnianiu warunków naliczania wynagrodzenia Partnerowi, określanych w Regulaminie, 
może określać w szczególności: (1) Model rozliczenia oparty o wysokość stawki za pojedynczy Przeklik 
lub Konwersję, (2) Okres obowiązywania stawki (np. sezon, czas Kampanii); (3) Inne wyszczególnienia, 
kryteria i istotne dla obliczania wynagrodzenia Partnera informacje.  

2.2. Zastrzegamy, że w Cenniku, o którym mowa w pkt 2.1. wyżej możemy zróżnicować prowizje zwłaszcza 
względem kategorii/podkategorii tematycznych Programu (np. kategorii usług/produktów 
prezentowanych w ramach Form Reklamowych, typów Form Reklamowych/tematyki bądź typu 
Powierzchni), jak i ustalanych w Programie sezonów. Zastrzegamy również, że poszczególne Cenniki, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą wskazywać dodatkowe warunki lub modele rozliczenia 
(np. dotyczące kampanii specjalnej/indywidualnej bądź warunków – celu, czasu i sposobu Konwersji). 

2.3. Moneteasy przedkłada Partnerowi Cennik, o którym mowa w niniejszym pkt 2 do akceptacji za pomocą 
Panelu lub na e-mail Partnera w Programie. Partner z poziomu Panelu ma wgląd do obowiązującego go 
(zaakceptowanego) Cennika. Na żądanie Partnera Cennik obowiązujący Partnera jest przesyłany na E-
mail Partnera zarejestrowany w Programie. 

 

3.  ZMIANA CENNIKA 
 
3.1. Moneteasy zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w każdym czasie i z każdego powodu, z 

odpowiednim wyprzedzeniem o tym Partnera, z zastrzeżeniem punktów niżej. 

3.2. Zmiana Cennika może nastąpić w całości lub w części (np. aktualizacja kategorii tematycznych produktów 
lub usług w odniesieniu do Materiałów/Form Reklamowych, zmiana wyłącznie w zakresie konkretnej 
Kampanii Specjalnej, Konwersji bądź zmiana w odniesieniu do kategorii tematycznych Powierzchni/Stron 
Docelowych). 



3.3. Zmiana Cennika dokonywana będzie poprzez przesłanie informacji w tym zakresie Partnerowi przy 
użyciu Panelu oraz po przez e-mail Partnera zarejestrowany w Programie (lub w przypadku takiej decyzji 
Moneteasy - w inny zapewniający dotarcie tej informacji do Partnera sposób), z trzydziestodniowym (30) 
wyprzedzeniem. 

3.4. Partner może w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania informacji o zmianie Cennika nie wyrazić na 
taką zmianę zgody. Odmowa akceptacji nowego Cennika, skutkować będzie rozwiązaniem Umowy z 
dniem planowanego wejścia w życie Cennika, przy czym Moneteasy zobowiązany jest uregulować 
dotychczasowe zobowiązania względem Partnera z tytułu udostępnienia Powierzchni i w związku z 
zamieszczeniem Form Reklamowych i wykonywania Programu zgodnie z Regulaminem. Niedostarczenie 
do Moneteasy odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez 
Partnera. Do momentu akceptacji obowiązuje brzmienie Cennika sprzed dokonanej zmiany, przy czym: 

3.4.1. Po otrzymaniu powiadomienia o zmianie Cennika Partner może w drodze pisemnego oświadczenia lub 
wyraźnego działania potwierdzającego, którego tryb przedstawiany jest w instrukcji w treści 
powiadomienia o planowanej zmianie (np. za pomocą wyraźnego działania potwierdzającego 
polegającego na zaakceptowaniu drogą elektroniczną nowego brzmienia Cennika po zalogowaniu do 
Panelu ze skutkiem obowiązywania zmienionego Cennika na dzień następujący po dniu takiej akceptacji) 
– zrezygnować z okresu powiadomienia. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 - SZCZEGÓŁOWE ZASADY I  
OGRANICZENIA PROGRAMU 

 

1.  PODSTAWOWE OGRANICZENIA  
 
1.1. Jako Partner jesteś zobowiązany do powstrzymania się od umieszczania w ramach Powierzchni treści 

naruszających prawo, a także sprzecznych z dobrymi obyczajami, jak i do podejmowania jakichkolwiek 
działań, które skutkowałyby prezentacją Form Reklamowych przy takich treściach. Powyższe dotyczy w 
szczególności: (1) treści pornograficznych; (2) treści naruszających dobra osobiste innych osób; (3) treści 
naruszających prawa autorskie (osobiste, majątkowe) lub inne prawa własności intelektualnej, jak 
również treści zachęcające do takich naruszeń, także za pomocą udostępniania informacji, materiałów lub 
funkcjonalności służących naruszeniom w zakresie powyższych praw; (4) tzw. „mowy nienawiści” – tj. 
treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, nawołujących do konfliktów na tle 
narodowościowym bądź religijnym, treści dyskryminujących (np. ze względu na wiek, płeć) (5) treści 
wulgarnych, uznanych powszechnie za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;    

1.2. Zobowiązujesz się nie wykorzystywać Programu i jego rozwiązań technicznych/funkcjonalnych, jak i 
Powierzchni udostępnianej dla Form Reklamowych w celach niezgodnym z prawem lub dobrymi 
obyczajami, z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności w ramach realizacji Programu:  

1.2.1. Nie rozsyłaj użytkownikom Internetu masowej, niechcianej informacji o Powierzchni lub informacji 
związanej z serwisem moneteasy.pl, skapiec.pl, Formą Reklamową, jak i samego hiperłącza Formy 
Reklamowej (adresu URL prowadzącego do Strony Docelowej), za pomocą dowolnego środka 
porozumienia się na odległość i dowolnej użytej w tym celu technologii, jeżeli skutkowałoby to: (1)  
działaniem rozumianym powszechnie w sieci Internet jako „spamming” (np. rozsyłanie wiadomości e-
mail bądź za pomocą komunikatorów internetowych) lub „flooding” (np. „zalew komentarzy/postów na 
forum, grupach typu „fanpage”, na blogach, w tzw. social media – portalach społecznościowych, 
zamieszczanie na stronach powielających wpisy np. o charakterze „łańcuszka szczęścia”), (2) naruszałoby 
warunki umowne zewnętrznych usług, (3) naruszałoby zasady pozycjonowania serwisu 
skapiec.pl/moneteasy.pl przez wyszukiwarki internetowe, a w szczególności (4) nie naruszaj ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) – przesyłanie 
niezamówionej informacji handlowej jest zakazane; 

1.2.2. Nie wykorzystuj Powierzchni, jak i odnoszących się do niej stron/narzędzi internetowych do 
propagowania piractwa komputerowego, jak i nieuprawnionego udostępniania w jakikolwiek sposób 
plików/linków do materiałów/utworów objętych ochroną prawnoautorską (także w tym pośrednicząc);  



1.2.3. Nie wprowadzaj w ramach realizacji Programu w błąd co do prezentowanych za pomocą Powierzchni 
towarów i usług (np. ich pochodzenia), co do dysponenta strony www lub w inny wprowadzający 
użytkowników Internetu w błąd sposób (nie zamieszczaj Form Reklamowych w kontekście 
wprowadzającym w błąd odwiedzających Powierzchnię, w szczególności w zakresie serwisu 
moneteasy.pl, skapiec.pl, Moneteasy, Reklamodawcy/Sprzedawcy i jego e-Sklepu);  

 

2.  DALSZE ZAKAZY  
   
2.1. Niedozwolonym w Programie i stanowiącym rażące naruszenie Umowy/Regulaminu jest:   

2.1.1. Umieszczenie Formy Reklamowej na Powierzchni zawierających treści sprzeczne z niniejszym 
Regulaminem (w tym określonych w pkt 1.1.-1.2. wyżej) lub w sąsiedztwie takich treści; 

2.1.2. Wykorzystywanie w ramach Programu szkodliwych i zagrażających bezpieczeństwu informatycznemu 
aplikacji, programów, skryptów programistycznych (np. hiperłączy do wirusów, botów/robotów i innych 
podobnych w działaniu złośliwych kodów komputerowych/narzędzi internetowych), których celem jest 
w szczególności niszczenie, przechwycenie, zarządzanie lub wpływanie na system informatyczny.  

2.1.3. Uzależnienie dostępu do usług Partnera lub do usług na stronie www związanej z udostępnianą w 
Programie Powierzchnią od konieczności wykonania Przekliku/Konwersji lub zmuszanie do aktywacji 
hiperłącza Formy Reklamowej lub wykonania wymuszonej akcji w inny sposób za którą Partner może 
mieć naliczane saldo w Programie;  

2.1.4. Uzyskiwanie Przeklików/Konwersji - aktywacji hiperłącza Formy Reklamowej, za które Partner może 
mieć naliczaną prowizję składającą się na jego wynagrodzenie w Programie w zamian za oferowanie 
jakichkolwiek korzyści materialnych lub niematerialnych, także dla właściciela strony, innych osób, jak 
również doprowadzanie do pozornych przekierowań lub zamówień towarów lub usług 
(Przeklików/Konwersji) na podstawie odrębnych umów/porozumień z użytkownikami Internetu; 

2.1.5. Umieszczanie Formy Reklamowej w systemach tzw. „Paid to Click” bądź „Click-harvester” lub w innych 
systemach tego typu, jak również w skryptach, programach, aplikacjach używając jakichkolwiek form i 
metod automatyzujących, za pomocą których Partner generowałby Sztuczny Ruch w sposób niezgodny z 
celami Programu i sprzeczny z jego Regulaminem;  

2.2. Przeklik/Konwersja może nastąpić wyłącznie za pomocą Powierzchni zgłoszonej do Programu (pkt 11.5. 
Regulaminu) – Partner jest zobowiązany powstrzymać się od zamieszczania Formy Reklamowej na innej 
stronie/w narzędziu internetowym niż Powierzchnia będąca przedmiotem Umowy (niezgłoszonej i 
nieuzgodnionej do realizacji Programu). 

2.3. Partner akceptuje, że w Panelu lub jego szczegółowych instrukcjach dotyczących Form Reklamowych 
możemy wskazywać dodatkowe ograniczenia Form Reklamowych bądź ograniczenia przekierowywania 
do określonej kategorii tematycznej Stron Docelowych.  

 

3.  DALSZE OGRANICZENIA TECHNICZNE  
 
3.1. Niedozwolone w Programie jest samodzielne i niepotwierdzone z nami zamieszczanie Formy Reklamowej 

w okienkach typu pop-up/down, „interstitial” lub w innych nieestetycznych bądź nieintegralnych 
elementach strony internetowej związanej z Powierzchnią lub na oddzielnej stronie uruchamianej 
jednocześnie ze stroną właściwą.  

3.2. W ramach realizacji Programu przez Partnera niedozwolone są wszelkie złośliwe lub uporczywe próby 
uzyskiwania Przeklików/Konwersji (np. za pomocą okien pop-up/down, popexit) prowadzące do 
pozornych przekierowań lub zamówień towarów lub usług.  

3.3. Niedozwolone jest umieszczenie Formy Reklamowej, która byłaby automatycznie aktywowana po 
odtworzeniu strony związanej z udostępnianą w Programie Powierzchnią lub inne generowanie 
Sztucznego Ruchu do Strony Docelowej; 

3.4. Każda Forma Reklamowa powinna zawierać atrybut: rel="sponsored" lub rel=”nofollow”.  

Zastrzegamy, że możemy udostępniać inne szczegółowe instrukcje i informacje techniczne dotyczące 
Form Reklamowych (w szczególności za pomocą Panelu/Konta, przy informacjach o API bądź na Twój e-
mail zarejestrowany w Programie), w takim przypadku zobowiązany jesteś jako Partner do zapoznania 



się z nimi i ich stosowania przy wykonywaniu Programu. W razie wątpliwości co do ich stosowania 
skontaktuj się na adres e-mail Biura Obsługi (podany w pkt 10.1 Regulaminu). 

3.5. Bez naszej wyraźnej zgody lub wyraźnych instrukcji technicznych, o których mowa w pkt 3.4 wyżej, 
niedozwolona jest modyfikacja kodu informatycznego lub treści Formy Reklamowej pochodzącej z 
narzędzi/zasobów Programu. 

 

 
  

 

 


