
UMOWA UŻYTKOWNIKA 
 

Sankt Petersburg, Rosja 
 
„Cbonds.ru” Sp. z o.o. (dalej także – Wykonawca) oferuje Panu/Pani będąc uprawnionym/ą działać 

w imieniu i interesach Pana/Pani osoby prawnej (dalej także – Klient), używać funkcji strony Wykonawcy 
pod nazwą domeny cbonds.pl / cbonds.info (dalej także – Strona) na warunkach, wymienionych w 
niniejszej Umowie użytkownika (dalej – Umowa). Umowa nabiera mocy prawnej od momentu wyrażenia 
zgody z jej warunkami przez Klienta. Przez rejestrację na Stronie Klient przyjmuje warunki Umowy 
całkowicie, bez jakichkolwiek klauzul i wyjątków. W przypadku braku zgody Klienta z jakimkolwiek z 
przepisów Umowy, Klient nie jest uprawniony do korzystania z funkcji Strony. W razie, jeśli przez 
Wykonawcę zostną wprowadzone jakiekolwiek zmiany w Umowie, na które Klient nie wyrazi zgody, jest 
on zmuszony do zaprzestania korzystania z funkcji Strony. 

 
1. Terminy i pojęcia 

 

1.1. Konto – techniczny środek i system identyfikacji Klienta na Stronie (według loginu i hasła), 

która pozwala Klientowi na odsyłanie Wykonawcy określonej informacji i innych materiałów (między 

innymi wniosków), na ich kontrolowanie (dodawanie, zmiana, skasowanie), a również na dostęp do 

odpowiednich funkcji Strony (funkcje bazowe lub płatne); 

1.2. Pracownik (Klienta) – upoważniona mocą pełnomocnictwa, dokumentów założycielskich lub 

umowy o pracy (względem obowiązków służbowych) osoba, która ma prawo działania w imieniu i 

interesach Klienta w sprawie zawarcia i wykonania Umowy; 

1.3. Osoba kontaktowa – Pracownik, który bezpośrednio zarejestrował Klienta na Stronie; 

1.4. Funkcje domyślne (Strony) – możliwości udostępnienia przez Wykonawcę Klientowi za 

pomocą Strony w celu osiągnięcia dowolnej informacji z baz danych Wykonawcy według określonych 

kryteriów o różnych sposobach dostarczenia. Dostęp do Funkcji bazowych udostępnia się dlatego, żeby 

Klient potrafił ocenić możliwość przystosowania baz informacyjnych Wykonawcy do własnych 

zapotrzebowań. 

 

2. Przedmiot 

 

2.1. Według Umowy Wykonawca udziela Klientowi usług dostępu do funkcji Strony, a mianowicie 

do baz danych i innej informacji, które są własnością Wykonawcy, na warunkach i w porządku, 

określonych w Umowie. 

2.2. Korzystanie z Strony odbywa się na podstawie „jak jest” ("as is"), i.m. Klient nie jest 

uprawniony do wymagania lub oczekiwania od Strony lub Wykonawcy innego, niż jest oferowane przez 

ostatniego. Wykonawca nie udziela gwarancji dopasowania Strony, jej funkcji itp. gwarancji i nie jest 

zobowiązany do przeprowadzenia obsługi technicznej odnośnie Strony, jeśli inne nie jest prosto 

wskazane na samej Stronie. 

 

3. Prawa i zobowiązania stron 

 

3.1. Rejestracja na Stronie. 

3.1.1. Rejestracja odbywa się w porządku automatycznym, przewidzianym przez Wykonawcę na 

Stronie. W procesie rejestracji Klient wypełnia formularz i zgadza się z warunkami Umowy.   

3.1.2. Jeśli Wykonawca zakłada Konto dla Klienta, oznacza to ofertę Klientowi możliwości 

korzystania z Funkcji strony przez swoje Konto. 

3.2. Klient nie jest uprawniony do udostępniania jednego Konta kilku osobom, m.in. kilku swoim 

Pracownikom lub innym osobom fizycznym albo prawnym. Klient i odpowiedni Pracownik są zobowiązani 

do zachowania dyskrecji swojego hasła i dostępu do Strony. 

3.3. Każdy Pracownik Klienta jest uprawniony do posiadania tylko jednego Konta. 

3.4. Wykonawca gromadzi informacje o wejściu na Stronę z Kontów Klienta (imię komputera, IP 

adres, czas wejścia itp.). 

3.5. Niedopuszczalne są dwa jednoczesnych wejścia na Stronę przez jedno Konto (kiedy z 

określonego Konta już odbywa się praca z Stroną, i w tym momencie odbywa się próba wejścia na 

Stronę z tego samego Konta). W takim przypadku, jeśli inne nie zostanie udowodnione przez Klienta,  

liczy się, że Klient złamał ustawione przez Umowę zakazania. Z reguły, w takim razie Wykonawca 



zaprzestaje udostępnienia dostępu z odpowiedniego Konta, a również jest uprawniony na własną rękę 

odesłać Klientowi zawiadomienie o zakazaniu takiego korzystania z Strony. Jeśli naruszenie powtarza 

się, Wykonawca, z reguły, pociąga Klienta do odpowiedzialności i/lub blokuje odpowiednie Konto. 

3.6. Wykonawca jest uprawniony do zmiany objętości, częstotliwości i innych kryteriów dostępu do 

Funkcji bazowych bez wstępnej zgody Klienta. 

3.7. Wykonawca jest uprawniony do oferowania lub wprowadzenia usług, udzielanych płatnie. 

Takie usługi są udzielane na podstawie Oferty publicznej.  

Żeby skorzystać z płatnej usługi, Klient ma odesłać do Wykonawcy odpowiedni wniosek, i 
zaakceptować Ofertę publiczną. 

3.8. Osoba kontaktowa nie jest uprawniona do przekazywania swego hasła dla dostępu do Strony 

trzecim osobom, m. in. innym pracownikom lub przedstawicielom Klienta. Osoba kontaktowa jest 

zobowiązana do zachowania dyskrecji swojego hasła.  

3.9. W razie zapotrzebowania udzielenia dostępu do Strony dla innych Pracowników oprócz Osoby 

kontaktowej taki Pracownik ma zarejestrować się na Stronie w celu zakładania własnego Konta i 

potwierdza, że zapoznał się z treścią Umowy. Pracownik Klienta przez Konto odsyła do Osoby 

kontaktowej wniosek na zgodę otworzenia dla niego dostępu płatnego, spłaconego przez Klienta. W razie 

potwierdzenia tego wnioska przez Osobę kontaktową Wykonawca w ciągu trzech dni pracy udziela 

dostępu Pracownikowi Klienta do spłaconych przez Klienta funkcji płatnych. Dostępu udziela się tylko 

wtedy, jeśli dostępy (możliwe Konta) nie przekroczyły ilości, dozwolonych w ramach spłacanego przez 

Klienta dostępu do funkcji Strony. 

3.10. Wykonawca jest uprawniony do zaprzestania dostępu Klienta (Pracowników Klienta) tak do 

funkcji bazowych, jak do funkcji płatnych, w razie jeśli Klient nie udostępnia pisemnych potwierdzeń 

pełnomocnictwa Osoby kontaktowej i/lub innych Pracowników Klienta działać w jego imieniu i interesach 

podczas korzystania z Strony (pełnomocnictwo, dokumenty założycielskie itp.) w ciągu  dwóch dni pracy 

po odesłaniu przez Wykonawcę odpowiedniego zapytania do Klienta pocztą elektroniczną. 

3.11. Jeśli Wykonawca ma wątpienie co do wiarygodności (słuszności) wskazanych przez Klienta  

kontaktów i innych danych rejestracyjnych, Wykonawca jest uprawniony do zaprzestanie udzielania 

dostępu Klienta (Pracowników Klienta) tak do funkcji bazowych, jak do funkcji płatnych. Jednocześnie 

Wykonawca odsyła do Klienta powiadomienie z prośbą o aktualizację i/lub potwierdzenie danych 

rejestracji. Dostępu udziela się ponownie na własną rękę Wykonawcy, ale nie później, niż po 1 dniu po 

dniu, kiedy Klient wykona wszystkie wymogi. 

3.12. Wykonawca zapewnia Klientowi możliwość dostępu do Strony przez Konto w ciągu godzin 

pracy od 9:00 do 19:00, jeśli akt administracyjny nie przywiduje innych godzin pracy w odpowiednim dniu 

(na przykład, w dniu Święta państwowego). W pozostałym czasie Klient może korzystać z Strony, ale 

Wykonawca nie gwarantuje jej całkowitej sprawności. 

3.13. W razie decyzji Wykonawcy o przeprowadzeniu prac technicznych na Stronie (naprawienie 

usterek,  modernizacja kodu oprogramowania, poszerzenie funkcji itp.) Wykonawca jest zobowiązany do 

ich wykonania w godzinach pracy nie dłużej, niż przez osiem godzin na jeden miesiąc kalendarzowy i do 

wstępnego informowania Klienta  pocztą elektroniczną.  

Przewidziane przez ten punkt ograniczenia nie są ważne dla wypadków, kiedy prace są 
przeprowadzane w związku z  zapotrzebowaniem na naprawianie znacznych błędów, a również w 
przypadku niesprawności Strony, która nie jest uzależniona od działań i woli Wykonawcy.   

3.14. Wykonawca ciągle rozwija i rozszerza swoje bazy danych i stara się podtrzymywać 

informacje w trybie aktualnym (jednak Wykonawca nie bierze na siebie zobowiązań niezwłocznej lub 

pilnej aktualizacji wszystkich swoich baz danych, jeśli inne nie jest przez niego wskazane). Informacja o 

zawartości baz danych i ich aktualizacji znajduje się na Stronie. 

Wykonawca nie ponosza odpowiedzialności za wiarygodność (dokładność) informacji, bo nie jest 
jej źródłem pierwotnym, jednak podejmuje  rozsądne działania w celu zachowania w swoich bazach 
danych wiarygodnej informacji. Klient jest poinformowany i rozumie, że bazy danych Wykonawcy 
zawierają olbrzymią ilość informacji i są aktualizowane tak w trybie automatycznym, jak za pomocą  
zasobów ludzkich, dlatego dopuszcza możliwość błędów technicznych i czynnika ludzkiego. W przypadku 
występowania podejrzania błędu Klient jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy, po czym 
Wykonawca sprawdza wskazaną informację. 

Wykonawca nie ponosza odpowiedzialności za  następstwa jakichkolwiek decyzji i działań Klienta, 
urządzonych na podstawie informacji, pobranej przez Klienta na Stronie. Klient samodzielnie przyjmuje 
wszystkie decyzje i działa na własne ryzyko, m. in. uwzględniając opisane wyżej ryzyka. 



3.15. W razie wprowadzenia zmian w Umowie, które dotyczą wymóg do danych Klienta, 

Pracowników Klienta, Klient jest zobowiązany do aktualizacji odpowiednich danych zgodnie z innymi 

wymogami w ciągu pięciu dni pracy, jeśli przez Wykonawcę nie został określony inny termin. 

3.16. Klient jest uprawniony do korzystania z Strony w ramach tych funkcji, które są przewidziane i 

należą. 

Klient nie powinien przezwyciężać lub obchodzić ograniczeń technicznych i innych warunków 
korzystania z Strony,  które są przewidziane przez Wykonawcę na Stronie. 

Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od modyfikowania oprogramowania komputera 
(Strony) i spowodowanych przez niego wyników, m. in. drogą wpływania na niego przez kody 
oprogramowania i nie przewidzialnymi zapytaniami, od adaptacji i dekompilacji oprogramowania dla 
komputera, od obejścia technicznych środków ochronnych. 

Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od korzystania z możliwych wrażliwości 
technicznych Strony (błądy, „dziury” itp.). 

Nie wolno Klientowi korzystać z Strony (m. in. pobierać informacji z baz danych Wykonawcy) za 
pomocą środków zautomatyzowanych (boty, skrypty itp.). 

Dostęp do funkcji Strony jest przyznaczony i udzielany wyłącznie Pracownikom Klienta. 
3.17. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od korzystania z Strony w złej wierze. 

 

4. Cena umowy i rozliczenia 

 

4.1. Dostęp do Funkcji bazowych Strony, uwzględniając ich cel, jest bezpłatny. 

4.2. Jeśli Klient postanowi skorzystać z płatnego dostępu do Strony, należy jemu przez swoje 

Konto odesłać do Wykonawcy wniosek z wybraną kategorią dostępu, wybraną datą udzielania dostępu i 

innymi kryteriami, wskazanymi przez Wykonawcę. Po tym Wykonawca wystawia rachunek. Klient 

akceptuje Ofertę publiczną Wykonawcy drogą spłacenia rachunka. 

Dostęp jest udzialany Klientowi w ciągu dwóch dni po wpływie środków pieniężnych na konto 
rozliczeniowe Wykonawcy, ale nie wcześniej wybranej przez Klienta daty udzielenia dostępu. Termin 
ważności otwartego dostępu w każdym bądź razie wylicza się od wybranej przez Klienta daty udzielania 
dostępu (zarówno wtedy, kiedy spłacenie dostępu odbyło się przez Klienta po upływie wskazanej daty, a 
więc sam dostęp został udzielony później).  

 
5. Deklaracje, gwarancje i zobowiązania stron 

 

5.1. Klient gwarantuje, że wprowadzona (udostępniana Wykonawcy) przez Stronę informacja, m. 

in. dane kontaktowe i inne dane, wskazywane podczas rejestracji lub poźniej w razie ich zmian, są 

wiarygodne, i jest zobowiązany do podtrzymywania jej w stanie aktualnym. 

5.2. Klient potwiedza, że tylko on sam (przez swoich przedstawicieli pełnomocnych lub 

pracowników) ma dostęp do założonych dla niego Kont, w związku z czym dowolne działania, pokonane 

przez Konta Klienta liczą się za pokonane przez samego Klienta. Klient całkowicie i samodzielnie 

ponosza ryzyko osiągnięcia przez osoby trzecie dostępu do jego Kont (w skutku stracenia, kradzieży lub 

innego przepływu hasła, a również w skutku hackingu Konta). W razie występowania dowolnych obaw 

Klient jest zobowiązany do zmiany hasła odpowiedniego Konta.  

 

6. Prawo własności intelektualnej i korzystanie z informacji 

 

6.1. Strony specjalnie deklarują, rozumieją  i potwierdzają, że według Umowy Wykonawca nie 

udostępnia i nie przekazuje Klientowi żadnych praw własności intelektualnej lub pokrewnych (ani na 

oprogramowanie do komputera, ani na design, ani na bazy danych, ani na inne obiekty, włączone do 

Strony , zarówno umieszczenie pod domeną internetową Wykonawcy), nie przekazuje żadnych nośników 

materialnych lub praw na nie, żadnych praw na znaki towarowe lub inne środki indywidualizacji. 

Wszystkie prawa własności intelektualnej należą do Wykonawcy całkowicie i bez żadnych obciążeń lub 

ograniczeń. 

Klient nie uzyskuje żadnych praw na te wyniki, które osiąga w skutku korzystania z Strony, m. in. 
poprzez jego Konto. Są one skutkiem i wyświetleniem, osiągniętymi w rezultacie wykonania komend 
oprogramowania komputera, który posiada Wykonawca. 

6.2. Dostęp do funkcji Strony, m. in. do baz danych, które posiada Wykonawca, jest udzielany 

wyłącznie do użytku wewnętrznego przez Klienta, który jest powiązany z jego działalnością, nie należy do 

obrotu informacją (sprzedarz informacji, udzielanie usług informacyjnych itp.). Klient nie jest uprawniony 

do korzystania z osiągniętej pzez funkcje Strony (w tym płatnych) informacji, a również z wyliczonych na 



jej podstawie indeksów i innych wskaźników w celu dalszego rozpowszechnienia, przekazywania osobom 

trzecim, komunikacji publicznej lub innej komunikacji (mailingi, publikacja w Internecie, radio, telewizja 

itd.). Klientowi jest zakazane użycie osiągniętej informacji w oprogramowaniu i bazach danych, które są 

używane lub do których mają dostęp osoby trzecie.  

Klient jest uprawniony do korzystania z osiągniętej informacji w materiałach informacyjnych i innych 

publikacjach naukowych i praktycznych Klienta tylko w razie konieczniego wskazania, że informacja 

została osiągnięta od Wykonawcy i/lub wskazania Wykonawcy jako właściciela (na przykład: „Z użyciem 

informacji Cbonds.ru Sp. z o.o.”, „Przygotowane na podstawie informacji baz danych Cbonds.ru Sp. z 

o.o.” itp.). 

 
7. Zmiana i  rozwiązanie umowy 

 

7.1. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Umowę jednostronnie. Klient jest 

informowany o takiej zmianie albo pocztą elektroniczną, albo na Stronie przez Konto. Wykonawca jest 

uprawniony, ale z reguły nie będzie powiadomiał Klienta o zmianie warunków, włączonych do Umowy 

drogą mailingu. 

7.2. Wykonawca jest uprawniony jednostronnie odmówić wykonania Umowy, jeśli Klient naruszy 

dowolny warunek Umowy. Umowa liczy się za rozwiązaną drogą pozasądową w momencie faktycznego 

pozbawienia Klienta dostępu do Strony przez jego Konto i odsyłania powiadomienia o zrezygnowaniu z 

wykonania Umowy do poczty elektronicznej Klienta. 

7.3. Wykonawca jest uprawniony w dowolnym czasie do niemotywowanego jednostronnego 

zrezygnowania całkowitego lub częściowego z wykonania Umowy, poinformując Klienta przed trzy dni na 

Stronie przez Konto lub pocztą elektroniczną. 

 

8. Odpowiedzialność stron 

 

8.1. Wykonawca ponosza odpowiedzialność tylko w razie, jeśli działał świadomie w celu 

naruszenia swoich obowiązków według Umowy. 

8.2. W przypadku przekazywania przez Pracownika Klienta swojego hasła osobie trzeciej (m. in. 

osobie posiadającej uprawnienie od Pracownika), a również w przypadku innego naruszenia poufności 

swego hasła Konta, Klient spłaca Wykonawcy odszkodowanie umowne w ilości pięćdziesięcia tysięcy 

rubli. 

8.3. W przypadku naruszenia p. 3.16 Umowy Klient spłaca Wykonawcy odszkodowanie umowne  

w ilości pięćdziesięcia tysięcy rubli za każdy przypadek. 

8.4. Przewidziane przez Umowę odszkodowania umowne mają być spłacone w ciągu pięciu dni 

pracy po odesłaniu przez Wykonawcę odpowiedniego wymagania. 

 

9. Inne położenia 

 

9.1. Odnośnie Stron stosuje się prawo Federacji Rosyjskiej. 

9.2. Miejscem wykonania Umowy jest lokalizacja siedziby Wykonawcy. 

9.3. Uprawnionym sądem rozpatrzenia sporów, powiązanych z Umową, zostanie sąd na miejscu 

rejestracji Wykonawcy, określane w dniu złożenia skargi powoda. 

9.4. Do Umowy stosuje się czas moskiewski (dla wyliczenia terminów Umowy, dla określenia czasu 

pracy w sensie Umowy itp.). 

9.5. Wykonawca jest uprawniony do odesłania Klientowi przez Konto i/lub pocztą elektroniczną 

komunikatów reklamowych, ale tylko dotyczących samego Wykonawcy, m. in. jego usług i Strony. 

9.6. Tekst Umowy jest chroniony prawem autorskim (wyłączne prawa należą do autora tekstu). 

Klient i osoby trzecie nie są uprawnieni do użycia tekstu Umowy lub jego chronionych części w innych 

umowach, a również nie są uprawnieni do innego używania tekstu Umowy, za wyjątkiem celu wykonania 

Umowy i tylko wtedy, kiedy użycie tekstu Umowy lub jego części jest niezbędne.  

9.7. Strony uznają moc prawną odsyłanym przez Strony przez Konto na Stronie dokumentom 

(powiadomieniam o zmianie danych, wnioskom Klienta itp.). Takie dokumenty, podpisane zwykłym 

podpisem (ze strony Klienta drogą wprowadzenia logina i hasła; ze strony Wykonawcy - drogą 

wprowadzenia logina i hasła), są uznawane równoznacznymi dokumentami na nośnikach papierowych, 

podpisanych własnym podpisem odpowiedniej Strony. Strony są zobowiązane do zachowania poufności 



swoich haseł. Wykonawca nie ponosza odpowiedzialności i ryzyka skutków nie dostawania odesłanych w 

taki sposób powiadomień. 

9.8. Strony uznają moc prawną listom elektronicznym – dokumentom, odesłanym pocztą 

elektroniczną (e-mail), i uznają je za równoznaczne z dokumentami na nośnikach papierowych,  

podpisanych własnym podpisem, skoro tylko same Strony i upoważnione przez nie osoby mają dostęp do 

odpowiednich środków komunikacji – adresów poczty elektronicznej. Dostęp do poczty elektronicznej 

każda strona wykonuje według hasła i jest zobowiązana do zachowania jego poufności. 

Ze strony Wykonawcy są to adresy poczty elektronicznej, wskazanych na Stronie, łącznie z tymi, 
które są umieszczone w Koncie Klienta. Ze strony Klienta są to adresy poczty elektronicznej, wskazane 
przez niego w formularzu rejestracynym (Konto). 

Jeśli inne nie jest przewidziane przez Umowę (na przykład, p. 4.2 Umowy), użycie faksymila 
(skanowanego własnego podpisu) nie jest koniecznym dla uznania mocy prawnej poczcie elektronicznej.  

 
10. Kontakty stron 

 

Kontaktami Klienta są kontakty, wskazane w 
formularzu rejestracyjnym. 
 
Proszę liczyć tą Umowę za prawidłowo podpisaną 
z naszej strony i zawierającą wszystkie znaczne 
warunki, na których jesteśmy gotowi 
współpracować z Państwem, drogą wypełnienia 
formularza rejestracyjnego. 

Cbonds.ru Sp. z o.o. 
Adres prawny: Rosja, Sankt Petersburg 194156, pr. 
Engielsa, d. 46., m. 19. 
Podstawowy państwowy numer rejestracyjny: 
1027800553494 
NIP 7801182940, Kod przyczyny zarejestrowania 
780201001 
Adres pocztowy: Rosja, Sankt Petersburg 194044, 
Pirogowskaja nab., d. 21-A, Centrum biznesowe 
„Nobel” 
Telefon/faks 336-97-21 
Conto bieżące 40702810200000001423 w Banku 
BFA S.A., m. Sankt Petersburg 
Konto korespondencyjne 30101810300000000701 
Bankowy kod identyfikacyjny 044030701 
REGON 56264283 
Ogólnozwiązkowy klasyfikator „Sektory gospodarki” 
– 84500, 82000 

 
Dyrektor generalny 
Lalin S.W. 

 


