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1. Ceny nie obejmują usługi produkcji reklam oraz oklejenia autobusów. Reklamodawca ma obowiązek usunąć reklamę na 
własny koszt i przywrócić autobus do stanu pierwotnego po zakończeniu trwania umowy. 

2. Emisja reklamy na ekranach LCD dotyczy 26 monitorów LCD w 13 autobusach. Spoty reklamowe emitowane są bez dźwięku. 
Spoty reklamowe należy przygotować wg specyfikacji: XVID, 1920x1080.  

3. Materiały reklamowe należy dostarczyć najpóźniej 5 dni roboczych przed planowaną emisją lub ekspozycją plakatów.  
4. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT. 
5. Płatność za usługę zostanie zrealizowana na podstawie faktury zaliczkowej płatnej przed rozpoczęciem kampanii lub po 

rozpoczęciu kampanii w okresach rozliczeniowych miesięcznych. 
6. Reklamodawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych w spocie reklamowym znaków 

graficznych, zdjęć, haseł reklamowych, itp., nie naruszając Kodeksu Cywilnego oraz przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 Nr 24 poz.83 z późn.zm.).  

7. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw określonych w pkt 6.  
8. W związku z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 6 KM-Płock nie ponosi odpowiedzialności za treść spotów reklamowych 

emitowanych na nośniku reklamowym, w szczególności odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich osób trzecich.  
9. KM-Płock zastrzega sobie prawo do zdjęcia spotu reklamowego w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień, o 

których mowa w pkt 6, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń przez Reklamodawcę za niewykorzystany czas emisji spotu 
reklamowego. 

1.  Reklamodawca oświadcza *, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z   
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm)*.  

2.  Administratorem danych osobowych jest Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 
17.  

3.  Cel i zakres zbierania danych – dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania usługi sprzedaży powierzchni 
reklamowej.  

4.  Dane osobowe będą zbierane od osoby, której dotyczą. 
5.  Reklamodawcy przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści swoich danych oraz ich poprawiania i ich uzupełniania.  
6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przyjęcia zlecenia usługi sprzedaży powierzchni 

reklamowej*. 
7. Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych możesz uzyskać na stronie internetowej: www.kmplock.eu w zakładce „RODO”. 
 

 

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania akcji marketingowych własnych produktów i usług przez 
Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. * 

o Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o prowadzonych akcjach promocyjnych i handlowych własnych produktów i usług w wersji 

elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 z późn.zm.)  

 

 

 
……………………………………………………………                                                 ……………………………………………………………. 

                Podpis KM-Płock                                                            Data, pieczęć firmowa, czytelny podpis Reklamodawcy 
 
 

*dotyczy osób fizycznych, w pozostałych przypadkach wykreślić 

http://www.kmplock.eu/

