
Warszawa dnia …………… 

 

Engage Mark s.r.o. PRAHA 

ul. Zahrebska 562/41 12 000 Praha 2 

IC: 06422985 DIC: CZ06422985 

Czechy 

email: kolokacja@onlybestminers.pl 

telefon: 690 160 151 lub 22 35 000 36 

"UMOWA HOSTINGU" 

sygnatura umowy indywidualnej: 

engage: host /2023/…….. 

"Umowa HOSTINGU" pomiędzy Engage Mark s.r.o. PRAHA ul. Zahrebska 562/41 12 000 Praha 2 

IC: 06422985 DIC: CZ06422985 zwanym dalej jako "wykonawca", a Panem ………………………. ulica: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o numerze PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ posługującym się adresem email: …………………… o numerze telefonu ………………….. 

(niniejsze "dane teleadresowe" będą wyłącznymi ustalonymi środkami komunikowania się stron niniejszej 

umowy), a zwanym dalej w "umowie" -"zamawiającym bądź klientem" umowa dotyczy hostingu 

"maszyny obliczeniowej" zamawiającego, z udziałem DIGITAL WORLD Sp. z o.o. z siedzibą ulica 

Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa. 

Zamawiający-klient "oświadcza" iż "maszyna obliczeniowa" posiada wszelkie cechy pozwalające na jej 

użytkowanie, jest wolna od wad prawnych i nie pochodzi z czynu zabronionego. HARDWARE i SOFTWARE 

"maszyny obliczeniowej" klienta został sklasyfikowany według ścisłej specyfikacji "producenta" 

urządzenia.  

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY HOSTINGU 

Przedmiotem niniejszej umowy pomiędzy stronami "umowy" jest hosting "maszyny obliczeniowej" 

klienta-UNITU przyjętego przez Engage Mark s.r.o. do bazy magazynowej a następnie włączenie jej do 

sieci serwerów. Przyjęty UNIT rodzaj i model oraz typ od zamawiającego określa wyłącznie treść 



PROTOKOŁU PRZYJĘCIA (załącznik nr.1) sporządzony przez Engage Mark s.r.o. Umowa zawarta na 

okres do 12 miesięcy niepodlegająca automatycznemu przedłużeniu czasu jej trwania.  

§ 2 WARUNKI WYKONANIA UMOWY 

pkt.1) Engage Mark s.r.o. zastrzega dla siebie prawo swobody transferu UNITU to jest HARDWARE 

i SOFTWARE oraz administruje siecią serwerów poprzez dysponowanie hardware i merytoryczne 

zarządzanie zasobami w tym także kolokacje. 

pkt.2) Engage Mark s.r.o. oświadcza iż włączenie UNITU zamawiającego w tryb roboczy nastąpi 

w terminie do 5 dni roboczych od przyjęcia "maszyny obliczeniowej" przez wykonawcę.  

pkt.3) Engage Mark s.r.o. nie ingeruje w zasób pracy i informacje przetwarzane trybu roboczego 

"maszyny obliczeniowej" klienta i nie ingeruje w zawartość przetwarzanych danych, a także nie ingeruje 

w projekty inżynieryjne autorstwa zamawiającego. 

pkt.4) zamawiający i prawny właściciel oświadcza iż wyraża zgodę aby "maszyna/y obliczeniowe" będą 

w posiadaniu i dyspozycji Engage Mark s.r.o co najmniej do czasu wygaśnięcia umowy, a w przypadku 

gdy nastąpi wcześniejsze rozwiązanie umowy między stronami, wykonawca będzie miał termin do 30 dni 

roboczych od dnia skutecznego wypowiedzenia umowy na zwrot UNITU zamawiającemu, na takie okresy 

czasowe zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający gdy nie dopełni warunków i rygorów umowy, zgadza 

się aby jego UNIT pozostał w posiadaniu Engage Mark s.r.o z negatywnymi skutkami dla zamawiającego 

wynikającymi z warunków niniejszej umowy. 

pkt.5) klient może przekazać dyspozycje operatorowi Engage Mark s.r.o polecenie pisemne na 

optymalizacje wydolności systemu (opcja usług Engage Mark s.r.o ). 

pkt.6) umowa trwa wyłącznie na czas określony to jest do 12 miesięcy, licząc od daty jej podpisania przez 

strony (data zawarcia umowy) i nie podlega automatycznemu przedłużeniu.  

pkt.7) dalszy okres współpracy z zamawiającym jest możliwy poprzez zawarcie kolejnej nowej umowy po 

akceptacji z obydwu stron wszelkich warunków treści nowej umowy. 

pkt.8) Engage Mark s.r.o oświadcza, iż w skutek zawinionego zaniechania odebrania sprzętu przez 

zamawiającego (wypowiedzenie umowy przez wykonawcę zamawiającemu bądź wygaśnięcie okresu 

wykonania przedmiotu umowy o hosting) zostanie naliczone usługa odpłatnego depozytowa UNITU przez 

Engage Mark s.r.o według stawek wykonawcy (to jest kwota 100 zł dziennie za każdy pojedynczy UNIT 

klienta-koszt magazynowania) i zamawiający akceptuje taki rygor. 

pkt.9) po upływie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy o hosting, jeśli nastąpi dalszy brak zgłoszenia się 

po odbiór UNITU przez klienta lub informacji co zrobić ze sprzętem, to po upływie 14 dni od daty 

wygaśnięcia umowy o hosting, zamawiający wyraża zgodę i akceptuje przekazanie praw własności do 

UNITU na Engage Mark s.r.o w całości. 



pkt.10) zamawiający oświadcza, iż UNIT także może być sposobem rozliczenia braku zwrotu wszelkich 

kosztów depozytowania czy też kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Engage Mark s.r.o. 

Zamawiający w pełni akceptuje możliwość zbycia UNITU przez Engage Mark s.r.o bez dalszej swojej 

zgody oraz potrącenia "kosztów" według wyliczeń wykonawcy, a także skonsumowania reszty kwoty 

uzyskanej ze zbycia UNITU przez Engage Mark s.r.o.  

§ 3 KOSZT WYKONANIA UMOWY 

pkt.1) wykonawca oświadcza, iż nie wytwarza samodzielnie energii elektrycznej na potrzeby wykonania 

przedmiotu umowy, Engage Mark s.r.o. korzysta z zewnętrznego dostawcy energii elektrycznej to jest 

DYSTRYBUTORA (firmy energetycznej). Stawka cena za energie elektryczną dla zamawiającego 

skorelowana jest ściśle ze stawka-ceną energii elektrycznej jaką DYSTRYBUTOR energii elektrycznej 

oferuje wykonawcy umowy. 

pkt.2) zamawiający oświadcza, iż akceptuje obowiązującą obecnie stawkę-cenę 0,65zł (sześćdziesiąt pięć 

groszy) za zużytą 1 kWH (kilowatogodzinę) energii elektrycznej w chwili zawarcia niniejszej umowy 

hostingu z wykonawcą. Ponadto zamawiający oświadcza, iż akceptuje fakt związany z dynamiką i fiksacją 

stawki-ceny energii elektrycznej według zasad rynkowych, i jakim zmianom ulega taka stawka-cena za 

energie elektryczną u DYSTRYBUTORA dla wykonawcy. 

pkt.3)Engage Mark s.r.o powiadomi zamawiającego o zaistniałej okoliczności to jest zmianie stawki-ceny 

za dostarczaną energie elektryczną przez DYSTRYBUTORA dla wykonawcy poprzez "monit" do 

zamawiającego na przekazane dla wykonawcy dane teleadresowe zamawiającego. Zamawiający po 

przekazaniu monitu od wykonawcy ma obowiązek wypowiedzieć umowę hostingu w przypadku braku 

akceptacji nowej stawki-ceny energii elektrycznej w ciągu do 7 dni roboczych od daty przesłania przez 

wykonawcę monitu na dane teleadresowe. Zamawiający oświadcza iż brak pisemnego wypowiedzenia za 

strony zamawiającego umowy hostingu wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych (brak 

zasygnalizowania dla wykonawcy) od daty przesłania monitu o nowej stawce-cenie energii elektrycznej 

przez wykonawcę oznacza pełna akceptację nowej stawki-ceny energii elektrycznej przez zamawiającego 

(milcząca akceptacja). 

pkt.4) Engage Mark s.r.o w celu wykonania umowy zobowiązuje zamawiającego do pełnego pokrywania 

kosztów pobranej i zużytej energii elektrycznej na co zamawiający wyraża zgodę i oświadcza iż będzie 

pokrywał koszty energii elektrycznej według zużycia energii elektrycznej pomiaru urządzeń fizycznych -

wystawionych wyliczeń przez Engage Mark s.r.o  

pkt.5) zamawiający zgadza się wnieść bezzwłocznie (w ten sam dzień) dla Engage Mark s.r.o "opłatę 

jednorazową energetyczną", która zawiera kompletny koszt utrzymania w trybie roboczym jednej sztuki 

UNITU (koszt szacowany zużycia energii elektrycznej przez UNIT jaki może jednostka ta zużyć w ciągu 

pierwszego miesiąca pracy) do rozpoczęcia normalnego naliczania zużycia energii elektrycznej według 

pomiaru Engage Mark s.r.o według licznika wykonawcy, która to wynosi 1.000 zł (jedne tysiąc złotych), 

wykonawca oświadcza iż pierwszy miesiąc roboczy UNITU niezależnie od faktycznego zużycia (w tym 



i większego energii elektrycznej przez UNIT niż deklarowana przez producenta ) pokrywa Engage Mark 

s.r.o z tej opłaty jednorazowej. Od rozpoczęcia kolejnego miesiąca od zawarcia umowy (po 30 dniach) 

rozliczenie energii elektrycznej zużytej przez UNIT będzie dokonywane wyłącznie według wskazań 

urządzeń pomiarowych energii Engage Mark s.r.o na co wykonawca będzie wystawiał RAPORT ZUŻYCIA 

ENERGII będący podstawą kosztów jakie wykonawca obliczył i obciąży zamawiającego. Zamawiający 

oświadcza, iż akceptuje takie warunki. 

pkt.6) zamawiający zgadza się wnieść bezzwłocznie (tego samego dnia) "opłatę jednorazową instalacyjną" 

w wysokości za jedną sztukę UNITU typu A.S.I.C. w kwocie: 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych), a za 

jedną sztukę UNITU typu G.P.U. w kwocie: 400 zł (czterysta złotych) na konto rachunek bankowy Engage 

Mark s.r.o. 

pkt.7) zamawiający w celu wykonania przedmiotu umowy wnosi comiesięcznie obowiązkową kwotę 

z tego tytułu na konto bankowe rachunek Engage Mark s.r.o za każdy UNIT wyposażony w G.P.U. 

w kwocie: 7 zł (siedem złotych) od każdej fizycznej karty typu GPU, bądź za każdy UNIT typu A.S.I.C. 

w kwocie: 40 zł (czterdzieści złotych) oraz pokrywa miesięczne koszty zużytej energii elektrycznej przez 

UNIT jakie przedstawi mu Engage Mark s.r.o w RAPORCIE ZUŻYCIA ENERGII pod rygorem 

wypowiedzeniu zamawiającemu umowy przez wykonawcę. 

pkt.8 ) zapłata ze strony zamawiającego klienta następuje zawsze dla Engage Mark s.r.o w terminie do 

dnia 8-go każdego miesiąca na konto bankowe Engage Mark s.r.o to jest na konto o numerze 

FIOBCZPPXXX, CZ78 2010 0000 0021 0198 5290 PLN , CZ53 2010 0000 0023 0198 5287 EUR, CZ03 

2010 0000 0021 0198 5282 USD, zapłata skuteczna oznacza odnotowanie wpływu od klienta stosownej 

"kwoty" to jest kosztów wykonania umowy przez Engage Mark s.r.o ( jej wykonania) na konto rachunek 

bankowy Engage Mark s.r.o. Wykonawca nie odpowiada za terminy wykonania przelewu przez 

obsługującego rachunek bankowy/pieniężny zamawiającego, ewentualne spóźnienia w zapłacie na rzecz 

Engage Mark s.r.o obciążają zamawiającego, w tym możliwością wypowiedzenia umowy ze strony 

Engage Mark s.r.o i negatywnymi skutkami prawnymi dla zamawiającego zawartymi w umowie.  

pkt.9) Engage Mark s.r.o w przypadku nieopłacenia rozliczenia przez klienta w terminie do 8-go dnia 

każdego miesiąca jest zobowiązane wysłać ponowną prośbę o zapłatę do klienta, dając czas do 12-go 

dnia każdego miesiąca w przypadku, gdy zapłata ze strony zamawiającego klienta dalej nie nastąpi, zostaje 

automatycznie obciążony karą za brak terminowej wpłaty według stawek wykonawcy (to jest kwota 30zł 

dziennie za każdy pojedynczy UNIT klienta – od otrzymania ostatniego wytyczonego terminu).  

pkt.10) W przypadku dalszego braku płatności przez klienta większego niż 7dni roboczych, Engage Mark 

s.r.o jest zmuszony do wyłączenia UNITU oraz naliczeniu kosztów magazynowania określonego w § 2 

pkt. 8) 

pkt.11) ponowne wdrożenie UNITU do trybu roboczego po jego wyłączeniu przez Engage Mark s.r.o jest 

obciążone potrzebą ponownego poniesienia kosztów przez zamawiającego w wysokości 50zł od UNITU. 



pkt.12) Klient ma prawo do jednorazowego włączenia i wyłączenia UNITU w miesiącu nieodpłatnie, jednak 

kolejne prośby o włączenie/wyłączenie UNITU będą naliczane po 30zł od każdej prośby i rozliczane przy 

najbliższym rozliczeniu kosztów zużytej energii elektrycznej danego miesiąca.  

pkt.13) wszelkie koszty wykonania umowy obciążają wyłącznie zamawiającego i zamawiający 

oświadcza, iż w pełni akceptuje takie zobowiązanie względem Engage Mark s.r.o. 

§ 4 PRZEKAZANIE I ZWROT UNITU 

pkt.1) zamawiający po zaakceptowaniu wszystkich warunków niniejszej umowy dokonuje bezzwłocznego 

wydania (w ten sam dzień roboczy) fizycznie własnego UNITU dla Engage Mark s.r.o, pracownicy działu 

technicznego dokonują analizy HARDWARE i SOFTWARE oraz po sprawdzeniu sprawności i przydatności 

do funkcjonowania UNITU do wykonania przedmiotu umowy, sporządzają właściwy protokół odbiorczy 

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA co oznacza przyjęcie UNITU do sieci serwerów Engage Mark s.r.o  

pkt.2) Engage Mark s.r.o po wygaśnięciu czasu trwania umowy przetransferuje "maszynę obliczeniową" 

do własnej bazy magazynowej, UNIT będzie oczekiwał na odbiór do 7 dni roboczych od zakończenia 

trwania okresu umowy. 

Wobec możliwości "usług i opcji" wykonawcy istnieje inna możliwość odebrania UNITU przez klienta, ale 

wyłącznie po wcześniejszym do 7 dni przed terminem wygaśnięcia ważności umowy poinformowaniu 

pisemnym przez zamawiającego Engage Mark s.r.o o woli odbioru przez klienta UNITU w inny sposób 

niż osobisty, i wyłącznie po zaakceptowaniu pisemnie warunków dostawy UNITU przez Engage Mark 

s.r.o do klienta (po przedstawieniu kosztów i zapłacie przez klienta tych kosztów), UNIT wtedy zostanie 

dostarczony klientowi według kryteriów dostawy. 

pkt.3) zamawiający po wygaśnięciu ważności umowy potwierdza fakt odbioru UNITU oraz zgodność ze 

stanem przekazania wyłącznie na protokole odbioru UNITU. Podpisuje go własnoręcznie, w innym 

przypadku UNIT będzie depozytowany celem zapewnienia zabezpieczenia przedmiotu sporu bądź jego 

zbycia lub utylizacji. 

pkt.4) zamawiający ma obowiązek zgłosić do Engage Mark s.r.o do 7 dni przed datą wygaśnięcia "umowy 

o hosting", pisemne zawiadomienie o woli odbioru własnego UNITU w tym określić ma miejsce odbioru 

w sieci Engage Mark s.r.o albo DIGITAL WORLD Sp. z o.o., a także ma określić formę odbioru: osobisty 

odbiór czy też w inny sposób (np. za pośrednictwem kuriera). W przypadku braku zasygnalizowania przez 

zamawiającego woli odbioru "maszyna obliczeniowa" w dniu wygaśnięcia umowy zostanie wymontowana 

i przetransferowana przez Engage Mark s.r.o do bazy magazynowej, a wszelkie negatywne konsekwencje 

dla zamawiającego wynikające z treści umowy będą mieć zastosowanie. 

pkt.5) zamawiający zgadza się na okres do 30 dni roboczych na fizyczny zwrot UNITU przez Engage Mark 

s.r.o dla klienta w przypadku wypowiedzenia umowy przez stronę, taki okres czasowy związany jest 

z koniecznością transferowania albo zmiany miejsca magazynowania UNITU z uwagi na optymalizacje 



warunków przechowywania i wykorzystania zasobów HARDWARE w bazie magazynowej Engage Mark 

s.r.o i DIGITAL WORLD Sp. z o.o. co jest jednolite z § 2 pkt 4 treści niniejszej umowy. 

 

§ 5 CZYNNOŚCI SERWISOWE 

pkt.1) Engage Mark s.r.o zastrzega dla siebie prawo do możliwości wstrzymania trybu roboczego UNITU 

w celu przede wszystkim: konserwacji, naprawy technicznej, kontroli sieci energetycznej oraz ochrony 

przed przepięciem i impulsami energetycznymi, weryfikacji kontroli zasilania i warunków przetwarzania, 

oraz zrealizowania bezpiecznych warunków pracy dla "maszyny obliczeniowej". 

pkt.2) wstrzymanie trybu roboczego UNITU w normalnych warunkach będzie trwało na czas określony 

to jest do 24 godzin, na taką okoliczność Engage Mark s.r.o sporządzi protokół weryfikacyjny 

i powiadomi klienta. Zamawiający oświadcza, iż akceptuje takie warunki. 

pkt.3) awaria UNITU dostrzeżona przez pracowników Engage Mark s.r.o zostanie zgłoszona 

zamawiającemu, i zostanie przygotowany RAPORT AWARII wraz z określeniem przyczyn awarii oraz 

kosztów doprowadzenia do sprawności UNITU, jeśli awaria wynika z winy HARDWARE lub SOFTWARE 

UNITU roboczego klienta to wyliczenie kosztów naprawy nastąpi według stawek katalogu "usług i opcji" 

Engage Mark s.r.o, a po akceptacji ich pokrycia przez klienta i faktycznym pokryciu tych kosztów, 

wykonawca dokona naprawy. Zamawiający ma też obowiązek zgłosić wykonawcy wszelkie zauważone 

wady funkcjonowania UNITU dla wykonawcy. 

§ 6 WARUNKI OBSŁUGII TECHNICZNEJ 

pkt.1) technologia HARDWARE i SOFTWARE pozostają pod ochroną producenta urządzenia, gwarantem 

prawnym jest producent "maszyny obliczeniowej" odpowiedzialny za jego wytworzenie. 

pkt.2) Engage Mark s.r.o oświadcza, iż zapewnia usługi serwisowe i merytoryczne w Polsce poprzez 

kooperacje z DIGITAL WORLD Sp. z o.o.  

pkt.3) DIGITAL WORLD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ulica Modlińska 310/312 świadczy "usługi 

naprawcze" obsługę merytoryczną i usługi serwisowe dla Engage Mark s.r.o w ramach kooperacji. 

Szczegóły i zgłoszenia pod adresem: serwis@onlybestminers.pl  

pkt.4) Digital World sp. z o.o. jest pośrednikiem dla Engage Mark s.r.o w transferze i dyslokacji 

"maszyny obliczeniowej, która to "maszyna obliczeniowa" na czas trwania umowy pozostaje w prawnej 

i fizycznej dyspozycji Engage Mark s.r.o PRAHA. oraz DIGITAL WORLD Sp. z o.o. 

pkt.5) DIGITAL WORLD Sp. z o.o. i Engage Mark s.r.o PRAHA posiadają odrębną wewnętrzna umowę 

kooperacji.  



pkt.6) za zużycie eksploatacyjne podzespołów UNITU nie odpowiada Engage Mark s.r.o tak samo Engage 

Mark s.r.o nie odpowiada za wady ukryte UNITU i ujawnione w toku wykonania umowy. Niemożność 

wykonania przedmiotu umowy w skutek zużycia UNITU oraz braku akceptacji na naprawę odpłatną UNITU 

przez zamawiającego oznacza wycofanie UNITU z sieci serwerów i depozytowanie przez Engage Mark 

s.r.o ze wszystkimi negatywnymi skutkami dla zamawiającego wynikającymi z warunków umowy. 

§ 7 UBEZPIECZENIE 

pkt.1) zakres ochrony prawnej i gwarancje ubezpieczenia powierzonego mienia dla Engage Mark s.r.o 

określa i reguluje szczegółowo UMOWA UBEZPIECZENIOWA między Engage Mark s.r.o 

z ubezpieczycielem. Wykonawca ubezpiecza "maszyny obliczeniowe" od kradzieży, szkód osób trzecich, 

pożaru, zdarzeń losowych zgodnie z treścią warunków umowy z ubezpieczycielem. 

pkt.2) ubezpieczyciel przejmuje wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą za mienie powierzone dla 

Engage Mark s.r.o przez wykonawcę w celu wykonania umowy hostingu, według kryteriów UMOWY 

UBEZPIECZENIOWEJ. 

pkt.3) ponadto ochronę mienia klienta zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi według miejsca 

zdepozytowania HARDWARE i SOFTWARE zapewniają organy ścigania zgodnie z ich kompetencjami 

w miejscach depozytownaia właściwego. 

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

pkt.1) Engage Mark s.r.o "oświadcza" iż może odstąpić od zrealizowania przedmiotu umowy na co 

"zamawiający" oświadcza, iż wyraża zgodę, w szczególności Engage Mark s.r.o odstąpi od wykonania 

umowy, jeśli powstanie długotrwała przyczyna uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy i która 

stoi po stronie niezależnej do woli Engage Mark s.r.o  

pkt.2) zamawiający oświadcza iż po zawarciu umowy na wykonanie określone §1 "umowy hostingu" może 

odstąpić wyłącznie zgłaszając taką wole do Engage Mark s.r.o pisemnie i tylko i wyłącznie z uzasadnionej 

przyczyny. Wykonawca zastrzega sobie okres do 30 dni roboczych na fizyczny zwrot UNITU dla 

zamawiającego co jest warunkiem jednolitym z § 2 pkt.4 i § 4 pkt.5 treści niniejszej umowy. Wykonawca 

będzie dochodził na drodze prawnej wszystkich kosztów przygotowania przedmiotu umowy i jej 

częściowego wykonania od zamawiającego w przypadku bezzasadnego żądania rozwiązania umowy przez 

zamawiającego. 

pkt.3) zamawiający w pełni akceptuje wypowiedzenie umowy ze strony Engage Mark s.r.o poprzez 

jednorazowe WEZWANIE wysłane na "dane teleadresowe" do zamawiającego umieszczone w treści 

umowy, w tym klient zobowiązuje się do odebrania UNITU poprzez odbiór osobisty w sieci wykonawcy 



Engage Mark s.r.o bądź DIGITAL WORLD Sp. z o.o. Wskazanie miejsca odbioru zostanie podane 

w WEZWANIU. 

pkt.4) środki komunikowania się między stronami są ściśle wymienione i podane jako "dane 

teleadresowe": adres fizyczny, numer telefonu, adres email, wyłącznie dane zawarte w treści "umowy 

hostingu", i inne środki komunikacji nie będą stosowane. Do skuteczności poinformowania 

o wypowiedzeniu umowy strony akceptują jednorazowe nadesłanie WEZWANIA na dane teleadresowe ze 

skutkiem prawnym rozwiązania umowy. 

pkt.6) w Przypadku braku informacji od klienta do 7dni od zakończenia umowy co Engage Mark s.r.o 

ma zrobić z UNITEM naliczane są koszty magazynowania a po 14 dniach UNIT staje się własnością 

Engage Mark s.r.o co klient akceptuje. 

 

§ 9 OCHRONA INFORMACJI RODO 

Przetwarzanie danych pozyskanych niniejszą umową jest zgodne z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH 

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH 

DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) w szczególności z artykułem 6 ustęp 1 a i b. Przetwarzanie 

jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co 

najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Engage Mark s.r.o z siedzibą ul. Zahrebska 

562/41 12 000 Praha 2, w tym adres email: inspektordanychosobowych@engage.eu do komunikacji 

i weryfikacji danych osobowych. 

Zgromadzone dane służą do zarejestrowania i rozpoznania oraz wykonania umowy, w tym podjęcia 

działań oraz udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b 

oraz innych szczegółowych przepisów RODO i mogą zostać pozyskane bezpośrednio od osoby która 

zgłosiła się do Engage Mark s.r.o w celu zawarcia i wykonania umowy, a także mogą być przekazane dla 

Digital World Sp. z o.o. i innych podmiotów, a także podmiotów z którymi Engage Mark s.r.o współdziała 

w ramach wypełniania przedmiotu umowy zamówienia. 

Zamawiający akceptuje przekazanie danych osobowych dla Engage Mark s.r.o. i DIGITAL WORLD 

Sp. z o.o. w całości. 



§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

pkt.1) wszelkie zmiany od treści "umowy hostingu „wymagają pisemnego aneksu między stronami pod 

rygorem nieważności. 

pkt.2) zamawiający oświadcza, iż zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy 

i świadom jest obowiązków wynikających z zawartej "umowy o hosting" akceptuje je w pełni. 

pkt.3) zamawiający oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt iż wszelkie spory 

i roszczenia wynikłe z faktu zawarcia niniejszej umowy należą do właściwości jurysdykcji oraz kognicji 

sądu według przepisów miejsca siedziby firmy Engage Mark s.r.o 

pkt.4) umowę hostingu sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron 

umowy. Ponad treść umowy strony nie mają nic do dodania. To wszystko. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Prezes Zarządu Engage Mark s.r.o               /Zamawiający/ 

/Jan Kocnar / 


