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1. Grant of Rights: 1. Przyznanie praw: 

a. Taboola grants Publisher a limited, non-exclusive, non-
assignable, non-transferable, non-sublicensable, royalty-free 
right during the Term to access and use (a) the Platform 
(including Recommendations) and any associated APIs, code, or 
software (including any updates and enhancements) on the 
Properties as mutually agreed between the Parties, and (b) 
Taboola’s proprietary analytics and management dashboard 
(“Taboola Backstage”) solely for purposes of tracking 
performance of the Platform and reviewing the analytics 
associated with the Properties. For clarity, during the Term, 
Publisher shall have the right to use, to the extent made available 
at scale to other publishers, the code for Taboola Read More 
(“Taboola Read More”), which truncates the Property article and 
replaces the removed text with a “Read More” button and the 
Platform implemented directly below, until a user clicks on the 
“Read More” button, which will cause the article to expand and 
the Platform to appear directly below the end of the full article. 
During the Term, Taboola may also offer Publisher the right to 
use certain experimental features that are made available on a 
test basis (“Beta Features”), which Taboola may modify or 
remove at any time. Taboola may modify any feature, for reasons 
that it believes, in its sole discretion, are necessary to comply with 
any applicable law, self-regulatory rule or principle, or consumer 
disclosure standard or best practice. 

a. Spółka Taboola udziela Wydawcy ograniczonej, niewyłącznej, 
niezbywalnej, nieprzenaszalnej, nieodpłatnej prawo bez możliwości 
udzielania sublicencji na Okres Obowiązywania Umowy na dostęp 
do i korzystanie z (a) Platformy (w tym Rekomendacji) oraz wszelkich 
związanych z nią API, kodu lub oprogramowania (w tym wszelkich 
aktualizacji i uzupełnień) na Witrynach opisanych powyżej oraz 
uzgodnionych przez obie strony oraz (b) firmowego pulpitu 
analitycznego i zarządczego Taboola („Taboola Backstage”) 
wyłącznie do celów monitorowania działania Platformy oraz 
przeglądania analiz związanych z Witrynami. Dla uniknięcia 
wątpliwości, w Okresie Obowiązywania Umowy Wydawca ma prawo 
do korzystania, w zakresie dostępnym w odpowiedniej skali dla 
innych wydawców, kodu spółki Taboola Read More („Taboola Read 
More”), który skraca artykuł na Witrynie i zastępuje usunięty tekst 
przyciskiem „Czytaj więcej” oraz Platformą zaimplementowaną 
bezpośrednio pod spodem, dopóki użytkownik nie kliknie przycisku 
„Czytaj więcej”, co spowoduje rozwinięcie artykułu i wyświetlenie 
Platformy bezpośrednio pod całym artykułem. W Okresie 
Obowiązywania Umowy spółka Taboola może również zaoferować 
Wydawcy prawo do korzystania z określonych funkcji 
eksperymentalnych udostępnianych na zasadzie testu („Funkcje 
Beta”), które mogą zostać w dowolnym momencie zmienione lub 
usunięte przez spółkę Taboola. Spółka Taboola może modyfikować 
wszelkie funkcje z przyczyn, które według jej własnego uznania są 
niezbędne w celu spełnienia wymogów jakiegokolwiek przepisu, 
zasady określonej w drodze samoregulacji, innej zasady, standardu 
informowania konsumentów lub najlepszej praktyki. 

b. In addition, during the Term, where applicable, Taboola hereby 
grants Publisher a non-exclusive, non-transferable, non-
sublicensable, limited, and revocable right to copy and use the 
SDK (including any related documentation as may be updated by 
Taboola from time to time) with mobile application Properties, 
solely to serve Recommendations as set forth herein and in a 
manner that complies with the technical and implementation 
requirements as informed by Taboola from time to time.  If 
Taboola makes available any upgrades, patches, 
enhancements, or fixes for the SDK (“Updates”), such Updates 
will become part of the SDK. Taboola shall provide Publisher will 
written notice of any such Updates (email shall be sufficient), and 
Publisher shall implement the Updates within fourteen (14) days 
of its release.  Publisher shall not (a) copy, modify, or adapt the 
SDK or any technology therein, or (b) rent, lease, sublicense, sell, 
assign, loan, or otherwise transfer the SDK or any technology 
therein. Taboola may permanently or temporarily stop providing 
any features within the SDK, or support the SDK, at Taboola’s 
sole discretion.  

b. Ponadto, w stosownych przypadkach, spółka Taboola niniejszym 
udziela Wydawcy na Okres Obowiązywania Umowy niewyłącznego, 
nieprzenoszalnego, ograniczonego i odwołalnego prawa bez 
możliwości udzielania sublicencji na powielanie i korzystanie z SDK 
(w tym wszelką powiązaną dokumentację, która może być okresowo 
aktualizowana przez Taboola) z Witrynami aplikacji mobilnych, 
wyłącznie w celu wydawania Rekomendacji opisanych w niniejszej 
Umowie oraz w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi i 
wdrożeniowymi, o których każdorazowo informuje Taboola.  Jeśli 
Taboola udostępni jakiekolwiek aktualizacje, ulepszenia lub 
poprawki do SDK („Aktualizacje”), takie Aktualizacje staną się 
częścią SDK. Taboola przekaże Wydawcy pisemne zawiadomienie 
o takich Aktualizacjach (wystarczy wysłanie drogą elektroniczną), a 
Wydawca wdroży Aktualizacje w ciągu czternastu (14) dni od ich 
udostępnienia. Wydawca nie ma prawa (a) kopiować, modyfikować 
ani zmieniać SDK lub jakiejkolwiek technologii zawartej w SDK, (b) 
wypożyczać, wynajmować, udzielać sublicencji, sprzedawać, 
cedować, użyczać ani w inny sposób przekazywać nikomu SDK lub 
jakiejkolwiek technologii zawartej w SDK. Taboola może, według 
własnego uznania na stałe lub tymczasowo zaprzestać 
udostępniania jakichkolwiek funkcji w SDK lub obsługiwania SDK.  

c. Publisher grants Taboola the right during the Term to (i) place the 
Platform and Taboola Sponsored Content (and any associated 
APIs, code, software, or cookies involved in providing the 
Services) on the Properties, and to crawl the Properties (either 
directly or through a third party) and to interact with the Platform 
for the purposes of developing, optimizing, and serving 
Recommendations through the Services; (ii) track and analyse 
the performance of the Services (either directly or through a third 
party); (iii) conduct tests on how Visitors interact with the 
Properties or Recommendations to facilitate maintenance and 
optimization of the Services; (iv) include Publisher in “Taboola 
News” (which name Taboola reserves the right to change at its 
sole discretion at any time), whereby it will link to or recommend 
the Publisher Content and Properties in the  Platform that is 
implemented on third party publisher properties or devices on 
which Taboola has the right to serve Recommendations, which, 
when clicked upon, will either take Visitors (x) directly to the 
Properties or (y) first to a page containing a summary of the 
Publisher Content wherefrom Visitors can click through to the 

c. Wydawca przyznaje spółce Taboola na Okres Obowiązywania 
Umowy prawo do (i) umieszczania Platformy oraz Treści 
Sponsorowanych Taboola (oraz wszelkich powiązanych z nimi API, 
kodu, oprogramowania lub plików cookie służących do świadczenia 
Usług) na Witrynach, crawlowania Witryn (bezpośrednio lub za 
pośrednictwem osób trzecich) oraz do komunikowania się z 
Platformą w celu opracowywania, optymalizacji i wydawania 
Rekomendacji za pomocą Usług; (ii) monitorowania i analizowania 
działania Usług (bezpośrednio lub przez osobę trzecią); (iii) 
przeprowadzania testów w zakresie interakcji między 
Odwiedzającymi a Witrynami lub Rekomendacjami w celu ułatwienia 
utrzymania i optymalizacji Usług; (iv) włączania Wydawcy w „Taboola 
News” (której nazwę spółka Taboola może zmienić według własnego 
uznania w dowolnym momencie), w wyniku czego będzie on łączył 
lub polecał Treść Wydawcy i Witryn na Platformie, które są 
zaimplementowane na witrynach wydawców zewnętrznych lub 
urządzeniach, na których spółka Taboola ma prawo do 
przedstawiania Rekomendacji, które po kliknięciu na nie albo zabiorą 
Odwiedzających (x) bezpośrednio do Witryn, albo (y) najpierw na 



 

Properties (provided that notwithstanding the Compensation set 
forth in Section IV above, Publisher accepts and acknowledges 
that its inclusion and use of the Content in Taboola News under 
the aforementioned conditions (even if said Content is the subject 
of any intellectual property right or related right in favor of the 
Publisher) shall not give rise to any specific remuneration, given 
the Compensation set forth herein and the fact that the purpose 
of such inclusion and use is to generate traffic to the Properties. 
Thus, Publisher shall not be compensated for any advertising 
revenue generated by or pageviews of the Platform served to 
Visitors accessing the Property through Taboola News and 
Taboola shall keep 100% of the Gross Revenue derived from the 
Platform during any Taboola News Session.  For clarity, no 
pageviews of the Platform during a Taboola News Session shall 
be counted as a Recommendation Pageview. For purposes of 
this clause, a “Taboola News Session” is the duration of a visit to 
the Property by a Visitor who arrives to such Property through 
Taboola News; Taboola shall have the right  to use, and to grant 
third parties who have implemented Taboola News on their 
properties or devices the right to use, Publisher’s name and 
logo); and (vi) purchase programmatic demand on Publisher’s 
behalf to provide the Services. Taboola may use Publisher’s 
name and logo when referring to Taboola’s customers in Taboola 
marketing materials.  

stronę zawierającą streszczenie Treści Wydawcy, na której 
Odwiedzający mogą przejść do Witryn  (pod warunkiem, że 
niezależnie od Wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie IV 
powyżej, Wydawca akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że 
zamieszczenie i korzystanie z Treści w Taboola News na 
powyższych warunkach (nawet jeśli Treści te są przedmiotem 
jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub prawa pokrewnego 
na rzecz Wydawcy) nie będzie dawało żadnego określonego 
wynagrodzenia, biorąc pod uwagę zdefiniowane powyżej 
Wynagrodzenie oraz fakt, że celem takiego zamieszczenia i 
korzystania jest generowanie ruchu do Witryn. Tym samym, 
Wydawca nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu 
jakichkolwiek przychodów reklamowych wygenerowanych przez 
Platformę dla Odwiedzających za pośrednictwem „Taboola News” 
lub odsłony tej Platformy, a spółka Taboola zatrzyma 100% 
Przychodu Brutto uzyskanego z Platformy w trakcie każdej Sesji 
Taboola News. Dla uniknięcia wątpliwości, żadna odsłona Platformy 
w trakcie Sesji Taboola News nie będzie liczona jako Odsłona 
Rekomendacji. Dla celów niniejszego punktu „Sesja Taboola News” 
oznacza czas trwania wizyty na Witrynie przez Odwiedzającego, 
który dotrze do Witryny za pośrednictwem Taboola News; Taboola 
ma prawo do używania i udzielania osobom trzecim, które wdrożyły 
Taboola News na swoich witrynach lub urządzeniach prawa do 
używania, nazwy i logo Wydawcy); oraz (v) żądania zakupu 
automatycznego (programmatic) w imieniu Wydawcy w celu 
świadczenia Usług. Spółka Taboola może używać nazwy i logo 
Wydawcy w nawiązaniu do swoich klientów w materiałach 
marketingowych.  

d. To the extent that the Parties agree, at any time during the Term, 
that Taboola will integrate Publisher Licensed Content into the 
Feed, Publisher grants Taboola the right to either (i) load the 
Publisher Licensed Content code (e.g., JavaScript or HTML 
code); (ii) move the Publisher Licensed Content into the Feed; or 
(iii) build the Feed around or on top of the Publisher Licensed 
Content (e.g., a wrapper).  In addition, as it relates to the 
container or unit that holds the Publisher Licensed Content, 
Publisher grants Taboola the right to (w) move its location; (x) 
reduce the size or hide it entirely; (y) add a scroll bar; and (z) add 
a “Show More” button with an attribution to Taboola.  

d. W zakresie, w jakim strony uzgodnią, w dowolnym czasie w Okresie 
Obowiązywania Umowy, że spółka Taboola będzie wstawiać Treść 
Licencjonowaną Wydawcy do Feedu, Wydawca przyznaje spółce 
Taboola prawo do (i) wczytywania kodu Treści Licencjonowanej 
Wydawcy (np. JavaScript lub kodu HTML); (ii) przenoszenia Treści 
Licencjonowanej Wydawcy do Feedu; lub (iii) tworzenia Feedu wokół 
Treści Licencjonowanej Wydawcy lub na niej (np. wrapper).  
Ponadto, w odniesieniu do kontenera lub jednostki, w której znajduje 
się Treść Licencjonowana Wydawcy, Wydawca przyznaje spółce 
Taboola prawo do (w) zmiany ich położenia; (x) zmniejszenia ich lub 
całkowitego ukrycia; (y) dodania paska przewijania; oraz (z) dodania 
przycisku „Pokaż więcej” z przypisaniem do spółki Taboola.  

e. Ownership. As between the Parties, Taboola owns all rights in 
and to the Services and Taboola’s Confidential Information (as 
defined below), and Publisher owns all rights in and to the 
Properties, the Publisher Content, and Publisher’s Confidential 
Information. Publisher is not required to provide any feedback or 
suggestions to Taboola. To the extent Publisher does provide 
any such feedback or suggestions, Publisher hereby grants to 
Taboola and its affiliates a non-exclusive, perpetual, irrevocable, 
royalty-free, transferable, worldwide right, and license to use, 
reproduce, disclose, sublicense, distribute, modify, and 
otherwise exploit all such feedback and suggestions without 
restriction. As between the Parties, each Party owns all data that 
such Party collects. As to Taboola, such data may include, 
without limitation: information collected from Visitors when 
viewing Recommendations (such as web or app behaviour, 
browser information, or cookie data that may be read or deployed 
by Taboola); IP addresses; hashed email addresses (if made 
available); and mobile device information, IDFAs, and Android Ad 
IDs (as applicable). The foregoing shall further include any 
reports created, compiled, analysed, or derived by a Party with 
respect to such viewing. Taboola’s data collection practices are 
reflected in its privacy policy, which Taboola recommends that 
Publisher review from time to time.  

e. Własność. W stosunkach między Stronami spółka Taboola posiada 
wszystkie prawa do Usług i Informacji Poufnych Taboola (zgodnie z 
definicją poniżej), a Wydawca posiada wszystkie prawa do Witryn, 
Treści Wydawcy oraz Informacji Poufnych Wydawcy. Wydawca nie 
jest zobowiązany do przekazywania spółce Taboola żadnych 
informacji zwrotnych ani sugestii. O ile Wydawca przekaże jednak 
takie informacje zwrotne lub sugestie, niniejszym udziela spółce 
Taboola i jej jednostkom stowarzyszonym niewyłącznych, 
bezterminowych, nieodwołalnych, bezpłatnych, przenoszalnych, 
ogólnoświatowych praw i licencji na korzystanie, powielanie, 
ujawnianie, udzielanie sublicencji, dystrybucję, modyfikowanie oraz 
wykorzystywanie w inny sposób wszelkich udzielonych informacji 
zwrotnych i sugestii bez ograniczeń. W stosunkach między Stronami 
każda ze Stron jest właścicielem danych, które zgromadzi. W 
przypadku spółki Taboola do takich danych mogą należeć między 
innymi: informacje zbierane od Odwiedzających przy wyświetlaniu 
Rekomendacji (takie jak zachowanie w Internecie lub aplikacji, 
informacje o przeglądarce, dane o plikach cookie odczytywanych lub 
wstawianych przez spółkę Taboola); adresy IP; haszowane adresy 
e-mail (jeśli zostały udostępnione); oraz informacje o urządzeniach 
mobilnych, IDFA oraz identyfikatory Android Ad (w stosownych 
przypadkach). Powyższe postanowienie dotyczy również wszelkich 
raportów tworzonych, opracowywanych, analizowanych lub 
uzyskiwanych przez Stronę w związku z wyświetlaniem. Praktyki 
spółki Taboola w zakresie gromadzenia danych są uwzględnione w 
jej w polityce prywatności, przy czym spółka Taboola zaleca, aby 
Wydawca okresowo zapoznawał się z jej treścią.  

2. Platform Terms of Use:  2. Warunki korzystania z Platformy:  

a. Throughout the Term, Publisher agrees (i) to implement the 
Platform via JavaScript integration on the Properties, and (ii) the 
Platform will be, at a minimum, displayed on all article pages of 
the Properties and maintained in the same location and alongside 
the same page elements, as mutually agreed between the 
Parties. 

a. Przez cały Okres Obowiązywania Umowy, Wydawca zgadza się (i) 
na wdrożenie Platformy poprzez jej integrację z Witrynami za 
pomocą JavaScript, oraz (ii) że Platforma będzie wyświetlana 
przynajmniej na wszystkich stronach z artykułami na Witrynach oraz 
będzie się znajdowała w miejscu i w pobliżu elementów witryny, które 
zostały wspólnie uzgodnione przez Strony. 



 

b. Publisher will include a clear and conspicuous advertising 
disclosure along with a hyperlinked attribution to Taboola in a 
form that has either been provided by Taboola or approved by 
Taboola.  

b. Wydawca zamieści wyraźne i rzucające się w oczy informacje o 
reklamie wraz przypisaniem do spółki Taboola w hiperłączu w formie 
przekazanej przez spółkę Taboola lub przez nią dostarczonej.  

c. Publisher will not implement the Platform on any Properties that 
contain any material or content that is, or that may reasonably be 
considered: illegal, unlawful, or infringing under any applicable 
laws (including, without limitation, content that infringes a third-
party copyright, trademark, patent, or trade secret), in violation of 
relevant economic sanctions or trade restrictions, pornographic, 
profane, promotional of drugs and drug paraphernalia (including, 
but not limited to, recreational and prescription drugs), gambling-
related (unless legal in the location offered), fake or deceptive, 
libelous, defamatory, invasive to privacy, violent, threatening, 
promotional of known violent organizations or, promotional of 
criminal activity, discriminatory (racially, ethnically, or otherwise), 
in breach of confidence or any other right of any third party, or 
lacking in necessary authorizations, approvals, consents, or 
licenses. Nor will Publisher implement the Platform on any 
Properties containing content designed to promote hatred of any 
societal group based on, but not limited to, ethnicity, race, 
religion, sexual orientation, gender or trans-gender status, or 
designed to harass, offend, shock, or cause or promote harm to 
any individual (including, without limitation, by promoting 
“doxing”). Taboola reserves the right to remove the Services from 
any pages of the Properties that it deems, in its sole discretion, 
to violate the foregoing.  

c. Wydawca nie ma prawa implementować Platformy na żadnych 
Witrynach zawierających jakiekolwiek materiały lub treści, które są 
lub mogą być racjonalnie uznane za: nielegalne, niezgodne z 
prawem (w tym między innymi, treści naruszające prawa autorskie, 
znaki towarowe, patenty lub tajemnice przedsiębiorstwa podmiotów 
trzecich), naruszające odpowiednie ograniczenia gospodarcze lub 
handlowe, pornograficzne, wulgarne, promujące niedozwolone 
środki odurzające i akcesoria do ich zażywania (w tym, ale nie 
wyłącznie, środków psychoaktywnych używanych rekreacyjnie i 
wydawanych na receptę), związane z hazardem (chyba że jest to 
dozwolone w danej lokalizacji), fałszywe lub wprowadzające w błąd, 
oszczercze, zniesławiające, naruszające czyjąś prywatność, 
agresywne, zawierające groźby, dyskryminujące (na tle rasy, 
pochodzenia lub z innego tytułu), naruszające poufność lub 
jakiekolwiek inne prawo osoby trzeciej, zamieszczone bez 
niezbędnego pozwolenia, zatwierdzenia, zgody lub licencji. 
Wydawca nie ma również prawa implementować Platformy na 
żadnych Witrynach zawierających treści ukierunkowane na 
wywoływanie nienawiści wobec jakichkolwiek grup społecznych, 
między innymi ze względu na pochodzenie etniczne, rasę, wyznanie, 
orientację seksualną, płeć lub transpłciowość, bądź mające na celu 
prześladowanie, obrażanie, szokowanie, wyrządzanie lub 
zachęcanie do powstania krzywdy  jakichkolwiek osób (w tym między 
innymi poprzez ujawnianie treści lub informacji osób anonimowych 
(ang. doxing). Spółka Taboola zastrzega sobie prawo do usuwania 
Usług z wszelkich stron Witryn, które według własnego uznania uzna 
za niespełniające powyższych postanowień.  

d. The Platform will not be used on Properties that are directed to 
Visitors under the age of sixteen (16) and Publisher will not 
enable the provision of any information to Taboola from a user 
that Publisher knows (such as through use of an age-gating 
feature) has identified himself/herself as being under the age of 
sixteen (16). 

d. Platformy nie należy umieszczać na Witrynach, które przeznaczone 
są dla Odwiedzających w wieku poniżej szesnastu (16) lat, a 
Wydawca nie będzie dostarczał spółce Taboola żadnych informacji 
od użytkownika, który według wiedzy Wydawcy zidentyfikował się 
jako osoba poniżej szesnastego (16.) roku życia (np. poprzez 
zastosowanie funkcji weryfikacji wieku użytkownika). 

e. Publisher shall not (i) reverse engineer, decompile, or 
disassemble the Services (including, without limitation, any SDK 
Technology); (ii) copy, modify, or adapt the Services; (iii) modify, 
change, edit, amend, truncate, alter, override, bypass, or reorder 
any aspect of the Services; (iv) place the Platform in an iFrame 
or in a container; (v) add its own code to the Platform; (vi) rent, 
lease, sublicense, sell, assign, loan, or otherwise transfer the 
Services; or (vii) use the Services in a manner that threatens the 
integrity, performance, or availability of the Services. 

e. Wydawca nie ma prawa (i) dokonywać inżynierii wstecznej, 
dekompilacji ani deasemblacji Usług (w tym między innymi żadnej 
Technologii SDK); (ii) kopiować, modyfikować ani zmieniać Usług; 
(iii) modyfikować, zmieniać, edytować, poprawiać, skracać, 
przekształcać, pomijać, obchodzić ani zmieniać aranżacji żadnych 
elementów Usług; (iv) umieszczać Platformy w iFrame ani w 
kontenerze; (v) dodawać własnych kodów do Platformy; (vi) 
wypożyczać, wynajmować, udzielać sublicencji, sprzedawać, 
cedować, użyczać ani w żaden inny sposób przekazywać komuś 
Usług; ani (vii) korzystać z Usług w sposób zagrażający ich 
integralności, działaniu lub dostępności. 

f. Publisher shall not copy, crawl, index, cache, or store any 
information derived by the Services. 

f. Wydawca nie ma prawa kopiować, pobierać (ang. Crawl), 
indeksować, przechowywać informacje w pamięci podręcznej (ang. 
cache) ani przechowywać żadnych informacji otrzymanych przez 
Usługi. 

g. Publisher shall not attempt to access or use the Services in an 
unauthorised manner, including, without limitation, any attempt to 
gain access to the accounts of other Taboola customers or to 
extract data from Taboola Backstage for commercial purposes. 
 

h. Upon Taboola’s approval in writing (email shall be sufficient), 
Publisher shall be permitted to use a third party (a “Vendor”) 
solely to implement and manage use of the Platform on 
Publisher’s Properties as permitted in this Agreement, provided 
that (a) Publisher shall remain liable to Taboola under the terms 
of the Agreement, including for Vendor’s actions , and (b) 
Vendor is under confidentiality obligations at least as restrictive 
as the one hereunder, and, upon Taboola’s request, Publisher 
must provide a copy of any such confidentiality agreement. In 
addition, Publisher shall not permit Vendor’s to (i) use any of the 
information provided by Publisher for purposes other than those 
described hereunder (ii) to mediate Taboola Sponsored Content 
or (iii) intervene with the Platform or Platform UI in any 
way.  Publisher shall remain fully liable for any unauthorized use 
or misconduct by Vendor. 

g. Wydawca nie ma prawa podejmować prób uzyskania dostępu do lub 
korzystania z Usług w sposób nieuprawniony, w tym między innymi 
prób uzyskania dostępu do kont innych klientów spółki Taboola lub 
ekstrakcji danych z Taboola Backstage w celach handlowych. 
 

h. Po uzyskaniu pisemnej zgody spółki Taboola (wystarczające będzie 
wysłanie wiadomości email), Wydawca będzie mógł skorzystać z 
usług osoby trzeciej („Sprzedawcy”) wyłącznie w celu wdrożenia i 
zarządzania korzystaniem z Platformy na Witrynach Wydawcy, 
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, pod warunkiem że (a) 
Wydawca pozostanie odpowiedzialny wobec spółki Taboola na mocy 
niniejszej Umowy, w tym za działania Sprzedawcy, oraz (b) 
Sprzedawca jest związany zobowiązaniem do zachowania poufności 
co najmniej tak rygorystycznymi jak te przewidziane w niniejszej 
Umowie, oraz, na żądanie spółki Taboola Wydawca będzie 
zobowiązany do przekazania kopii takiej umowy o zachowaniu 
poufności. Ponadto Wydawca nie zezwoli Sprzedawcy na (i) 
wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych przez 
Wydawcę do celów innych niż opisane w niniejszej Umowie (ii) 
pośredniczenie w zakresie Treści Sponsorowanej Taboola lub (iii) 
wpływanie w jakikolwiek sposób na Platformę lub interfejs 
użytkownika Platformy. Wydawca pozostanie w pełni odpowiedzialny 



 

za każdy przypadek nieautoryzowanego lub niewłaściwego 
wykorzystania Platformy przez Sprzedawcę. 

i. Publisher shall not generate clicks on Recommendations or 
generate Recommendation Pageviews (as defined below) 
through any automated, deceptive, fraudulent, incentivized, or 
other means that are designed to generate clicks or 
Recommendation Pageviews that are not the willing actions of 
Visitors who possess an independent, genuine desire to engage 
with the content that appears on the Properties.  

i. Wydawca nie ma prawa generować kliknięć na Rekomendacjach ani 
generować Odsłon Rekomendacji (zgodnie z definicją poniżej) przy 
zastosowaniu jakichkolwiek zautomatyzowanych, nieuczciwych, 
sztucznych, nienaturalnie wspieranych i podobnych środków 
służących do generowania kliknięć lub Odsłon Rekomendacji 
niebędących celowym działaniem Odwiedzających mających 
niezależną i prawdziwą chęć zapoznania się z treścią pojawiającą się 
na Witrynach.  

j. Publisher will not engage in any action or practice that disparages 
or devalues Taboola, its affiliates, or the Services.  

j. Wydawca nie ma prawa angażować się w żadne działania lub 
praktyki, które dyskredytują lub deprecjonują spółkę Taboola, jej 
jednostki stowarzyszone lub Usługi.  

k. Publisher shall not use or authorize the use of the Services on 
any website or mobile application that is not listed as a Property 
herein, except as expressly permitted in writing by Taboola (email 
shall be sufficient). In the event that Publisher does so, Taboola 
may, in its discretion, deny or recoup any payments as to any 
such non-authorised website or mobile application and/or 
terminate this Agreement.  

k. Wydawca nie ma prawo korzystać ani upoważniać nikogo do 
korzystania z Usług na żadnej stronie internetowej ani w żadnej 
aplikacji mobilnej, która nie jest wymieniona jako Witryna w niniejszej 
Umowie, chyba że spółka Taboola wyraźnie zezwoli na to na piśmie 
(wystarczy wiadomość e-mail). W przypadku gdy Wydawca nie 
będzie przestrzegał powyższego postanowienia, spółka Taboola 
może, według własnego uznania, odmówić dokonania płatności lub 
odzyskać dokonane płatności w związku z taką nieuprawnioną stroną 
internetową lub aplikacją mobilną oraz/lub rozwiązać niniejszą 
Umową.  

l. Publisher will declare Taboola as an authorized seller and 
Taboola’s demand partners as authorized resellers of Publisher’s 
advertising inventory by adding Taboola’s designated ads.txt 
code (“Taboola Ads.txt Code”) to the ads.txt file on Publisher’s 
root domain. The Taboola Ads.txt Code will be provided to 
Publisher upon implementation of the Platform.  Taboola 
reserves the right to require the update of the Taboola Ads.txt 
Code on the Properties from time to time and Publisher agrees 
to reasonably comply with any such request by Taboola. 
 

m. Publisher shall uphold best transparency practices by ensuring 
that each of its Properties contains meaningful and accurate 
contact information (including, but not limited to, Publisher’s legal 
entity name, mailing address, and working phone number and 
email address)  in either a footer or relevant contact page so that 
Visitors may contact Publisher directly about Publisher Content.  
 

l. Wydawca wskaże spółkę Taboola jako autoryzowanego 
sprzedawcę, a pośredników reklamowych spółki Taboola jako 
autoryzowanych dystrybutorów powierzchni reklamowych Wydawcy 
poprzez dodanie wyznaczonego kodu ads.txt spółki Taboola („Kod 
Ads.txt Taboola”) do pliku ads.txt w domenie głównej Wydawcy. Kod 
Ads.txt Taboola zostanie udostępniony Wydawcy w momencie 
zaimplementowania Platformy.  Spółka Taboola zastrzega sobie 
prawo do żądania zaktualizowania Kodu Ads.txt Taboola na 
Witrynach, a Wydawca zobowiązuje się do spełnienia takiego 
żądania w miarę możliwości. 
 

m. Wydawca będzie utrzymywał najlepsze praktyki w zakresie 
przejrzystości poprzez zapewnienie, że każda z jego Witryn zawiera 
zrozumiałe i dokładne informacje kontaktowe (w tym, ale nie 
wyłącznie, nazwę firmy Wydawcy, adres korespondencyjny oraz 
aktywny numer telefonu i adres e-mail) w stopce lub na odpowiedniej 
stronie kontaktowej, tak aby Odwiedzających mogli skontaktować się 
bezpośrednio z Wydawcą w sprawie Treści Wydawcy. 
 

n. Upon termination, it shall be Publisher’s obligation to remove any 
pixels, tags, or scripts provided by Taboola. Taboola shall have 
no Liability (as defined below) related to or arising out of 
Publisher’s failure to do so.  

n. Po rozwiązaniu Umowy Wydawca ma obowiązek usunąć wszelkie 
piksele, tagi lub skrypty dostarczone przez spółkę Taboola. Spółka 
Taboola nie ponosi żadnej Odpowiedzialności (zdefiniowanej 
poniżej) w związku z niewykonaniem powyższego postanowienia 
przez Wydawcę lub wskutek jego niewykonania przez Wydawcę.  

3. Compensation: 3. Wynagrodzenie: 

a. For each month of the Term, Publisher shall receive the 
Compensation set forth in Section IV above, provided that it is not 
in breach of this Agreement as of the date that payment is due, 
as set forth in Paragraph 3(b) hereof. For avoidance of doubt, 
upon Publisher’s breach of this Agreement, it shall not be entitled 
to receive any Compensation from Taboola, including for any 
revenue that may have been generated prior to the date of the 
breach but may not yet have been remitted to Publisher as of the 
date of the breach. Publisher shall not be compensated for any 
unauthorized implementation of the Platform, for any 
implementation of the Platform that makes it impossible to click 
or track clicks, or for any fraudulent or invalid clicks, traffic, or 
Recommendation Pageviews (as defined below). Traffic shall be 
deemed fraudulent or invalid if (i) it does not convert above a 
certain threshold as determined by Taboola in its sole discretion; 
(ii) Publisher’s Properties result in low post-click performance; or 
(iii) the Recommendation Pageviews are the result of transfers or 
referrals of Visitors by a third-party traffic source and result in a 
monthly click-through rate that is less than fifty percent (50%) of 
the click-through rate experienced by the remainder of the 
Recommendation Pageviews that occurred on the Properties 
during the same month. 

a. Za każdy miesiąc Okresu Obowiązywania Umowy Wydawca 
otrzymuje Wynagrodzenie określone w Punkcie IV Umowy powyżej, 
pod warunkiem że nie narusza niniejszej Umowy w dniu dokonania 
zapłaty, określonym w punkcie 3(b) niniejszej Umowy. W celu 
uniknięcia wątpliwości, w momencie naruszenia niniejszej Umowy 
przez Wydawcę, traci on prawo do otrzymywania Wynagrodzenia od 
spółki Taboola, w tym wszelkich przychodów wygenerowanych przed 
datą naruszenia i nie przekazanych jeszcze Wydawcy w momencie 
naruszenia. Wydawca nie otrzyma wynagrodzenia za żadne 
nieuprawnione implementacje Platformy, za implementację 
Platformy uniemożliwiającą kliknięcia lub monitorowanie kliknięć, a 
także za wszelkie sztuczne lub nieważne kliknięcia, ruch internetowy 
lub Odsłony Rekomendacji (zgodnie z definicją poniżej). Ruch 
internetowy uznaje się za sztuczny lub nieważny, jeżeli (i) nie 
zostanie przekroczony określony próg konwersji ustalony według 
własnego uznania przez spółkę Taboola; (ii) Witryny Wydawcy dają 
w rezultacie słabe wyniki post-click; lub (iii) Odsłony Rekomendacji 
są efektem przenoszenia lub przekazywania Odwiedzających przez 
ruch pochodzący od zewnętrznego dostawcy usług i osiągają 
miesięczny współczynnik klikalności (CTR) wynoszący mniej niż 
pięćdziesiąt procent (50%) współczynnika klikalności dla pozostałych 
Odsłon Rekomendacji uzyskanych na Witrynach w tym samym 
miesiącu. 



 

b. All payments shall be remitted to Publisher in the currency set 
forth in Section I above within forty-five (45) days after the end of 
the calendar month in which that revenue was generated, 
provided that Publisher has registered and continues to be 
registered with Taboola’s payment services company, Payoneer. 
In respect of VAT, if Publisher is registered for VAT, Publisher 
shall have provided to Taboola the relevant VAT number and 
Taboola shall add VAT to amounts remitted and pay to Publisher 
the relevant gross amount. Publisher shall provide to Taboola a 
VAT relevant invoice in respect of the same whenever requested 
by Taboola. Publisher hereby grants a power of attorney to 
Taboola to issue self-billed invoices and agrees to accept 
invoices raised by Taboola on its behalf if, and until such time as, 
this Agreement is terminated. Publisher further agrees not to 
raise sales invoices for the transactions covered by this 
Agreement. Taboola agrees that it will issue self-billed invoices 
showing the Publisher’s name, address, and VAT registration 
number, together with all other details that constitute a full VAT 
invoice, for all sums owed to Publisher during the Term. In the 
event that either Party’s VAT registration number should change, 
each Party agrees to notify the other and to complete such other 
documentation as will allow continued self-billing as described 
herein. Notwithstanding anything to the contrary herein, 
Publisher agrees that Taboola may, without prejudice to any 
other rights it may have, offset any Liability (as defined below) 
owed by Publisher to Taboola under this Agreement, or any other 
agreement, with any Liability owed by Taboola to Publisher. For 
purposes of clarity, all payments shall be made in the currency 
set forth in Section 1 above.  Any relevant conversion rates shall 
be determined on the last day of each month, as quoted by 
Morningstar, at www.morningstar.com. 

b. Wszelkich płatności na rzecz Wydawcy należy dokonywać w walucie 
określonej w Punkcie I Umowy powyżej w terminie czterdziestu 
pięciu (45) dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym 
uzyskano przychód, pod warunkiem, że Wydawca zarejestrował się 
i pozostaje zarejestrowany w Payoneer, serwisie płatniczym, z 
którego korzysta spółka Taboola. W odniesieniu do VAT, jeżeli 
Wydawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, przekazuje spółce 
Taboola odpowiedni numer VAT, a spółka Taboola dolicza VAT do 
dokonywanych płatności, uiszczając na rzecz Wydawcy odpowiednią 
kwotę brutto. Wydawca ma obowiązek każdorazowo dostarczyć 
spółce Taboola na jej prośbę odpowiednią fakturę VAT z 
powyższego tytułu. Wydawca niniejszym udziela spółce Taboola 
pełnomocnictwa do samofakturowania (self-billing) i zobowiązuje się 
do przyjmowania faktur wystawianych przez spółkę Taboola w jego 
imieniu do czasu rozwiązania umowy. Wydawca zgadza się ponadto 
nie wystawiać faktur sprzedażowych za transakcje objęte niniejszą 
Umową. Spółka Taboola zobowiązuje się do wystawiania faktur jako 
nabywca, zawierających nazwę, adres i numer VAT Wydawcy, a 
także wszelkie inne informacje wymagane dla kompletności faktury 
VAT, za wszelkie sumy należne Wydawcy w Okresie Obowiązywania 
Umowy. W przypadku zmiany numeru VAT jednej ze Stron, obie 
Strony zobowiązują się do zawiadomienia drugiej Strony oraz 
uzupełnienia dokumentacji, która pozwoli na dalsze 
samofakturowanie opisane w niniejszej Umowie. Niezależnie od 
wszelkich przeciwnych postanowień niniejszej Umowy, Wydawca 
zgadza się, że spółka Taboola może, bez uszczerbku dla żadnych 
innych praw, jakie mogą jej przysługiwać, kompensować wszelką 
Odpowiedzialność (zgodnie z definicją poniżej) należne spółce 
Taboola od Wydawcy na podstawie niniejszej Umowy lub 
jakiejkolwiek innej umowy z Odpowiedzialnością należną Wydawcy 
od spółki Taboola. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkich płatności 
należy dokonywać w walucie określonej w części 1 powyżej.  
Wszelkie odpowiednie kursy wymiany walut ustala się na ostatni 
dzień każdego miesiąca według kursów publikowanych przez 
Morningstar pod adresem: www.morningstar.com. 

c. Forfeiture of Payment. To ensure proper payment, Publisher is 
solely responsible for providing and maintaining accurate contact 
and payment information associated with Publisher’s account. 
Failure to comply shall result in delay or forfeiture of Publisher’s 
due payment, as follows: Publisher shall forfeit payment after 
three consecutive unsuccessful payment attempts to Publisher’s 
given bank account. 

c. Przepadek płatności. W celu prawidłowego dokonywania płatności, 
Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie i 
uaktualnianie dokładnych danych kontaktowych i informacji do celów 
płatności dla rachunku Wydawcy. Nieprzestrzeganie tego 
postanowienia skutkuje opóźnieniem lub utratą otrzymania 
wynagrodzenia należnego Wydawcy, w następujący sposób: 
Wyngarodzenie dla Wydawcy ulega utracie po trzech kolejnych 
nieudanych próbach płatności na podany rachunek bankowy 
Wydawcy. 

d. Taxes. Each Party will be responsible for paying its own taxes. 
For clarity, Taboola will not be liable for the payment hereunder 
of any amount beyond the Compensation set forth above. 

d. Podatki. Każda ze Stron będzie odpowiedzialna za zapłatę własnych 
podatków. Dla uniknięcia wątpliwości, Spółka Taboola nie będzie 
ponosić odpowiedzialności za płatności wykraczające poza 
wysokość Wynagrodzenia określonego powyżej. 

e. Definitions. Recommendation Pageviews: Each unique time the 
Platform is rendered on a Property article page as mutually agree 
between the Parties, as determined by Taboola and reported on 
Taboola Backstage, and shall not include any pageviews that are 
not human-initiated. Adjusted Gross Revenue: All advertising 
fees paid by Advertisers to Taboola for placements of Taboola 
Sponsored Content on the Properties, net any  advertiser and 
agency discounts or rebates, and applicable taxes thereon 
(“Gross Revenue”), minus processing fees of twenty percent 
(20%) of Gross Revenue, which is assessed to reimburse 
Taboola for various costs, including without limitation, credit card 
processing fees, collection costs and defaults, operational costs, 
serving costs, charge-backs, deductions, reversals, or credits 
and refunds to Advertisers. Desktop: Stationary computing 
equipment and portable, hinged laptop devices that have a 
keyboard (e.g., tower or mini tower case devices, laptops, or 
notebook computers). Mobile: Portable, handheld computing 
devices with a screen diagonal measurement of up to six (6) 
inches, normally including a phone and/or camera capability 
(e.g., Apple iPhone or Android phone computing devices). Tablet: 
Portable, handheld, flat-screened, non-hinged devices with a 
diagonal screen measurement of greater than six (6) inches (e.g., 
iPad, iPad mini, Samsung Galaxy tablets, and Microsoft Surface). 
Mobile Optimized: A website page that is designed differently 
than Desktop pages for optimal viewing on Mobile devices. App: 
A Publisher’s iOS, Android, or Windows computer program that 
is designed to run on Mobile or Tablet devices. The final 

e. Definicje. Odsłony Rekomendacji: Każdy pojedynczy przypadek, 
kiedy Platforma zostaje wyświetlona na stronie z artykułem na 
Witrynie, tak jak to zostało przedstawione w Załączniku A, co 
zostanie ustalone przez spółkę Taboola i zarejestrowane w Taboola 
Backstage i nie obejmuje żadnych odsłon niezainicjowanych przez 
człowieka. Skorygowany Przychód Brutto: Wszelkie opłaty 
reklamowe uiszczane przez Reklamodawców na rzecz spółki 
Taboola za zamieszczanie Treści Sponsorowanych Taboola na 
Witrynach, pomniejszone o wszelkie  upusty i rabaty dla 
reklamodawców i agencji oraz obowiązujące podatki z tego tytułu 
(„Przychód Brutto”), pomniejszone o opłaty manipulacyjne 
wynoszące dwadzieścia procent (20%) Przychodu Brutto, naliczane 
w celu zwrócenia spółce Taboola różnych kosztów, w tym między 
innymi opłat za obsługę kart kredytowych, kosztów windykacji i 
niewykonanych zobowiązań, kosztów operacyjnych, kosztów 
obsługi, chargebacków (obciążeń zwrotnych), potrąceń, odwróceń 
lub uznań i zwrotów dla Reklamodawców. (Urządzenia typu) 
Desktop: Stacjonarne urządzenia komputerowe i przenośne laptopy 
z uchylnymi ekranami, wyposażone klawiaturę (p. urządzenia w 
obudowie typu tower lub mini tower, laptopy lub notebooki). 
(Urządzenia) Mobilne: Przenośne, podręczne urządzenia 
komputerowe o przekątnej ekranu wynoszącej do sześciu (6) cali, 
zwykle zawierające funkcję telefonu i/lub aparatu (np. iPhone firmy 
Apple lub telefony z systemem Android). Tablet: Przenośne, ręczne, 
płaskoekranowe urządzenia bez uchylnego ekranu o przekątnej 
ekranu powyżej sześciu (6) cali (np. iPad, iPad mini, Samsung 
Galaxy tablet, Microsoft Surface). (Strona) Zoptymalizowana dla 



 

definitions of Desktop, Mobile, Tablet, Mobile Optimized, and App 
will be determined by the user agent device ID, which is 
recognized and tabulated uniformly by Taboola Backstage for all 
Taboola clients. Publisher acknowledges that any analytics 
provided in Taboola Backstage are estimates and will only be 
finalized fourteen (14) days after the conclusion of any calendar 
month. 

Środowiska Mobilnego: Strona internetowa, która jest 
zaprojektowana w inny sposób niż dla komputerów typu Desktop w 
celu zapewnienia optymalnego przeglądania na urządzeniach 
Mobilnych. Aplikacja: Program komputerowy Wydawcy działający w 
systemie iOS, Android lub Windows, przeznaczony do uruchamiania 
na urządzeniach Mobilnych lub Tabletach. Ostateczne definicje 
urządzeń typu Desktop, Mobilnych, Tabletów, stron 
Zoptymalizowanych dla Środowiska Mobilnego i Aplikacji będą 
zależały od identyfikatora urządzenia agenta użytkownika (user 
agent device ID), rozpoznawanego i systematycznie zestawianego w 
tabeli przez Taboola Backstage dla wszystkich klientów Spółki 
Taboola. Wydawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie analizy 
dostarczane w Taboola Backstage są orientacyjne i będą 
finalizowane dopiero czternaście (14) dni po zakończeniu każdego 
miesiąca kalendarzowego. 

4. Exclusivity: Taboola will be Publisher’s exclusive Services provider 
during the Term. Accordingly, Publisher will not engage any third 
party, including, without limitation, any of Taboola’s competitors or 
their affiliates (including, without limitation, AdBlade, Adnow, 
AdYouLike, Apester, Artmedia, CoNative (DefineMedia),  Connatix, 
Content.Ad, ContentClick, Contentstream, Crowdignite, Dianomi, 
Digiteka, Earnify, Facebook Audience Network, Google Content 
Recommendations (including Google Traffic Multiplex),  Inform, 
Kargo, Ligatus, Media.net, MGID, Microsoft Audience Network, 
Minute.ly, Nativery, Nativo, OpenWeb, Outbrain, Phoenix, Plista, 
Polar, Qwertize, RevContent, Sharethrough, Showheroes, Teads, 
Tout, TripleLift, Union Media, Verizon Media Group (including Gemini 
and Verizon Media Native, and any of its subsidiaries, brands, or 
affiliated companies), Virool, Vuble,  YieldMo, ZergNet, and Zinc by 
Zedo) to make Recommendations, play video advertisements, or 
provide a content recommendation service that is similar to the 
Services on any properties owned or operated by Publisher, including, 
without limitation, the Properties. In addition, Publisher will not use any 
services provided by Outbrain (or its parent or any of its subsidiaries 
or affiliates), directly or indirectly, at any time during the Term (except 
that Publisher shall be permitted to buy traffic from Outbrain). It is 
understood and agreed that the Publisher shall be deemed to be in 
breach of the foregoing exclusivity clause should it keep the 
Service on the Properties but divert all of its traffic to a new website. 
Publisher acknowledges that the restrictions set forth in this 
Paragraph 4 are essential to Taboola’s business and that any breach 
of the foregoing exclusivity provision will cause irreparable harm and 
significant injury to Taboola for which money damages will be 
inadequate. Accordingly, in addition to any other rights or remedies 
Taboola may have, Taboola shall have the right to obtain an 
immediate injunction to enjoin any breach or threatened breach of this 
provision of this Agreement, without having to post a bond or other 
security, and, where it is a prevailing Party, shall be entitled to receive 
its reasonable attorneys’ fees. Publisher further agrees that in the 
event of a breach of the foregoing exclusivity clause, Publisher shall 
pay to Taboola, as liquidated damages and not a penalty, an amount 
equal to: (i) Taboola’s average monthly Adjusted Gross Revenue 
realized from Publisher for the Properties to which the breach applied 
for the immediately preceding three (3) months (or less if the breach 
occurred earlier than three months into the Term) times (ii) the number 
of months remaining in the then-current Term, it being agreed that 
actual damages in each such circumstance will be uncertain and 
difficult to measure, and that the amount provided is a reasonable 
measure. 

4. Wyłączność: Spółka Taboola będzie wyłącznym dostawcą Usług dla 
Wydawcy w Okresie Obowiązywania Umowy. W związku z tym Wydawca 
nie będzie zlecać żadnym podmiotom konkurencyjnym w stosunku do 
spółki Taboola ani ich jednostkom stowarzyszonym (w tym między innymi 
AdBlade, Adnow, AdYouLike, Apester, Artmedia, CoNative 
(DefineMedia),  Connatix, Content.Ad, ContentClick, Conentstream, 
Crowdignite, Dianomi, Digiteka, Earnify, Facebook Audience Network, 
Google Content Recommendations (w tym Google Traffic Multiplex),  
Inform, Kargo, Ligatus, Media.net, MGID, Microsoft Audience Network, 
Minute.ly, Nativery, Nativo, OpenWeb, Outbrain, Phoenix, Plista, Polar, 
Qwertize, RevContent, Sharethrough, Showheroes, Teads, Tout, 
TripleLift, Union Media, Verizon Media Group (w tym Gemini i Verizon 
Media Native oraz wszystkie jej spółki zależne, marki lub firmy 
stowarzyszone), Virool, Vuble, YieldMo, ZergNet i Zinc by Zedo) 
wydawania Rekomendacji, wyświetlania reklam wideo ani świadczenia 
usług rekomendowania treści podobnych do Usług na żadnych witrynach 
będących własnością Wydawcy ani przez niego obsługiwanych, w tym 
między innymi na Witrynach. Ponadto Wydawca nie będzie korzystał z 
żadnych usług świadczonych przez Outbrain (ani przez jej spółkę 
dominującą ani żadną z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych), 
bezpośrednio ani pośrednio, w żadnym czasie w Okresie Obowiązywania 
Umowy (z zastrzeżeniem, że Wydawca ma prawo do zakupu ruchu od 
Outbrain). Za naruszenie powyższych postanowień klauzuli wyłączności 
należy uznać wydawcę, który utrzymuje Usługę na Witrynach ale 
przekieruj cały ruch na nową stronę internetową. Wydawca przyjmuje do 
wiadomości, że ograniczenia określone w niniejszym ust. 4 mają 
zasadnicze znaczenie dla działalności spółki Taboola i że jakiekolwiek 
naruszenie powyższych postanowień wyłączności spowoduje 
nieodwracalną krzywdę i poważne szkody dla spółki Taboola, którym nie 
zadośćuczyni odszkodowanie pieniężne. W związku z powyższym, oprócz 
wszelkich innych praw lub środków zaradczych, jakie mogą przysługiwać 
spółce Taboola, ma ona prawo do uzyskania natychmiastowego nakazu 
sądowego w celu uniemożliwienia jakiegokolwiek naruszenia lub groźby 
naruszenia postanowień niniejszej Umowy bez konieczności złożenia 
kaucji lub innego zabezpieczenia, a w przypadku rozstrzygnięcia sprawy 
na jej korzyść, przysługuje jej prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów 
prawnych. Wydawca dalej uznaję, że w przypadku złamania powyższej 
klauzuli wyłączności, wydawca zapłaci Taboola, w ramach likwidacji 
szkody, a nie kary, kwotę równą: (i) średniemu miesięcznemu 
skorygowanemu przychodowi brutto należnemu spółce Taboola za 
zrealizowane Usługi na witrynach Wydawcy, na których nastąpiło 
naruszenie, bezpośrednio w okresie trzech (3) kolejnych miesięcy 
poprzedzających naruszenie (lub mniej, jeżeli naruszenie powstało 
wcześniej niż trzy miesiące od daty zakończenia Umowy), pomnożonemu 
przez (ii) liczbę miesięcy pozostałych w obowiązującej Umowie do daty jej 
zakończenia, przy czym uzgodniono, że rzeczywiste szkody w każdej 
takie okoliczności będą niepewne i trudne do zmierzenia, i należna kwota 
jest adekwatnym środkiem. 

5. Privacy and Data Protection: 5. Ochrona prywatności i danych osobowych: 

a. Privacy Definitions. In this Paragraph 5, the following terms 
shall have the following meanings: 

a. Definicje dotyczące prywatności. Dla celów niniejszego ust. 5 
poniższe określenia mają następujące znaczenie: 

i.    “Applicable Privacy Laws” means all applicable international, 
national, federal, and state data protection and privacy laws, 
(including re EU Privacy Law as applicable to the processing 
of Personal Data in the European Union); 

i.  „Obowiązujące Przepisy Dotyczące Prywatności” oznaczają 
wszystkie obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, 
krajowego, federalnego i państwowego dotyczące ochrony 
danych osobowych i prywatności (w tym Przepisy UE Dotyczące 
Prywatności odnoszące się do przetwarzania Danych 
Osobowych w Unii Europejskiej); 



 

ii.  “Controller” means an entity that determines the purposes and 
means of processing Personal Data;  

ii.  „Administrator” oznacza jednostkę, która decyduje o celach i 
środkach przetwarzania Danych Osobowych;  

iii.  “EU Privacy Law” means: (aa) from 25 May 2018 onwards, 
EU Regulation 2016/679 (the “General Data Protection 
Regulation”) and any applicable national legislation made 
under or pursuant to it; and (bb) EU Directive 2002/58/EC and 
any applicable national legislation implementing it; in each 
case as amended or superseded; and  

iii. „Przepisy UE Dotyczące Prywatności” oznaczają: (aa) począwszy 
od dnia 25 maja 2018 r. – Rozporządzenie (WE) nr 2016/679 
(„ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) oraz wszelkie 
obowiązujące ustawodawstwo krajowe ustanowione na mocy 
tego rozporządzenia lub zgodnie z tym rozporządzeniem; oraz 
(bb) Dyrektywę 2002/58/WE oraz wszelkie obowiązujące 
przepisy krajowe, które wdrażają jej postanowienia; w każdym 
przypadku wraz z wszelkimi zmianami lub nowelizacjami; oraz  

iv. “Personal Data” means any information relating to an identified 
or identifiable natural person; an identifiable natural person is 
one who can be identified, directly or indirectly, in particular 
by reference to an identifier such as a name, an identification 
number, location data, an online identifier or to one or more 
factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, 
economic, cultural or social identity of that natural person. 

iv. „Dane Osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do 
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można 
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na 
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer 
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową 
lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

b. Role of the Parties. Taboola acknowledges that Publisher is a 
Controller of Personal Data relating to its Visitors. Publisher 
acknowledges that Taboola shall also be an independent 
Controller of Personal Data that it processes about Visitors to 
provide its Services (both to Publisher and to Taboola’s other 
publishers). In no event shall the Parties process Personal Data 
that they each collect about Visitors as joint Controllers. 

b. Rola Stron. Spółka Taboola przyjmuje do wiadomości, że Wydawca 
jest Administratorem Danych Osobowych dotyczących swoich 
Odwiedzających. Wydawca przyjmuje do wiadomości, że spółka 
Taboola jest również niezależnym Administratorem Danych 
Osobowych Odwiedzających przetwarzanych przez siebie w celu 
świadczenia Usług (zarówno dla Wydawcy, jak i dla innych 
wydawców spółki Taboola). Strony nie mogą w żadnym wypadku 
przetwarzać Danych Osobowych Odwiedzających, zbieranych przez 
każdą ze Stron, jako współadministratorzy. 

c. Compliance. Each Party, as an independent Controller of the 
Personal Data it processes about Visitors, shall comply with its 
responsibilities under Applicable Privacy Laws. In particular, 
each Party shall process Visitors’ Personal Data only for 
purposes that have been properly notified to Visitors (in 
accordance with Paragraph 5.d below) and shall ensure that it 
has a lawful basis for processing Visitors’ Personal Data 
consistent with the requirements of Applicable Privacy Laws and 
any necessary consents obtained from Visitors. 

c. Zapewnienie przestrzegania przepisów. Każda ze Stron, jako 
niezależny Administrator przetwarzanych przez siebie Danych 
Osobowych Odwiedzających, musi przestrzegać swoich 
obowiązków wynikających z Obowiązujących Przepisów 
Dotyczących Prywatności. W szczególności Stronie wolno 
przetwarzać Dane Osobowe Odwiedzających wyłącznie w zakresie, 
o jakim Odwiedzający zostali odpowiednio poinformowani (zgodnie z 
ust. 5.d poniżej) oraz ma ona obowiązek posiadać należytą podstawę 
do przetwarzania Danych Osobowych Odwiedzających, spełniającą 
wymagania Obowiązujących Przepisów Dotyczących Prywatności 
oraz uzyskać od Odwiedzających wszelkie niezbędne zgody. 

d. Transparency. Each Party shall, at all times during the Term, 
comply with its respective published privacy and cookie policies 
and disclosures. Each Party shall ensure that its website (and as 
to Publisher, each Property) includes prominently posted privacy 
and cookie policies that describe in a legally sufficient manner the 
Personal Data that it collects, how it uses and shares such 
Personal Data, and how users and Visitors can opt out of such 
use in accordance with Applicable Privacy Laws. Specifically, 
Publisher agrees that:  

d. Przejrzystość. Każda ze Stron ma obowiązek przez cały Okres 
Obowiązywania Umowy przestrzegać opublikowanych przez siebie 
polityk i informacji dotyczących ochrony prywatności i plików cookies. 
Każda ze Stron ma obowiązek dopilnować, aby jej strona internetowa 
(a w przypadku Wydawcy każda Witryna) zawierała zamieszczoną w 
widocznym miejscu politykę prywatności i politykę plików cookie, 
które w sposób wystarczający w świetle prawa opisują gromadzone 
przez nią Dane Osobowe, sposób ich wykorzystania i udostępniania, 
a także wskazują, jak użytkownicy i Odwiedzający mogą 
uniemożliwić dalsze korzystanie z tych danych zgodnie z 
Obowiązującymi Przepisami Dotyczącymi Prywatności. W 
szczególności Wydawca zobowiązuje się, że:  

i.   as to its web-based Properties, Publisher’s Privacy Policy shall 
describe the use of cookies, unique identifiers, and non-
cookie technologies by third parties (i.e. Taboola), for 
interest-based advertising and analytics (on and off the 
Properties), and shall provide a link to either the NAI’s 
industry opt-out page at http://www.networkadvertising.org, 
the DAA’s industry opt-out page at http://www.aboutads.info, 
or (as to European web-based media and data collection) a 
link to the EDAA opt-out link at 
http://www.youronlinechoices.eu, in a manner that meets the 
requirements of EU Privacy Law;  

i.  jeśli chodzi o jego Witryny w  Internecie,  jego  Polityka Prywatności 
będzie zawierała opis korzystania z plików cookie, 
niepowtarzalnych identyfikatorów i technologii nieopartych na 
plikach cookie przez osoby trzecie (tj. spółkę Taboola) do celów 
reklam opartych na zainteresowaniach oraz analityki (na 
Witrynach oraz poza nimi) oraz łącze do strony rezygnacji NAI 
znajdującej się pod adresem http://www.networkadvertising.org, 
strony rezygnacji DAA znajdującej się pod adresem 
http://www.aboutads.info lub (w przypadku mediów 
internetowych i gromadzenia danych w Europie) łącze do strony 
rezygnacji EDAA znajdującej się pod adresem 
http://www.youronlinechoices.eu, tak aby spełnić wymogi 
Przepisów UE Dotyczących Prywatności; 

ii.  as to mobile app-based Properties, Publisher’s  Privacy Policy 
shall describe the use on its mobile apps of SDKs and 
collection of mobile ad identifiers for interest-based or cross-
app advertising and analytics (on and off the Properties); and 

ii.  jeśli  chodzi  o Witryny bazujące na aplikacjach mobilnych, Polityka 
Prywatności Wydawcy musi opisywać sposób korzystania z SDK 
w aplikacjach mobilnych, a także gromadzenia identyfikatorów 
reklam mobilnych do celów reklam opartych na 



 

provide a description of how users and Visitors may opt out 
of the collection of mobile data for cross-app advertising 
through device settings; and 

zainteresowaniach lub korzystaniu z aplikacji oraz analityki (na 
Witrynach poza nimi); a także sposób rezygnacji przez 
Odwiedzających z gromadzenia danych mobilnych do celów 
reklam opartych na korzystaniu z aplikacji w ustawieniach 
urządzenia; oraz 

iii.  for its EU-facing Properties, Publisher shall ensure that it 
obtains the Visitors’ freely given, specific, informed, and 
unambiguous consent in accordance with EU Privacy Law, 
with respect to placing or accessing any Taboola cookies or 
any other unique identifiers on the users’ and Visitors’ 
device(s). 

iii. w odniesieniu do Witryn przeznaczonych na rynek UE, Wydawca 
ma obowiązek uzyskiwać od Odwiedzających konkretną, 
świadomą i jednoznaczną zgodę zgodnie z Przepisami UE 
Dotyczącymi Prywatności na zamieszczanie lub dostęp do 
jakichkolwiek plików cookies spółki Taboola lub innych 
niepowtarzalnych identyfikatorów na urządzeniu lub 
urządzeniach użytkownika i Odwiedzającego. 

e. Not Legal Advice. During the Term, Taboola may provide 
recommended privacy policy or disclosure language to Publisher. 
Publisher acknowledges that it shall not rely on such 
recommended language as, or as a substitute for, legal advice 
and that Publisher itself is solely responsible for any disclosures 
in its privacy policy or on its website. 

e. Brak porady prawnej. W Okresie Obowiązywania Umowy spółka 
Taboola może przekazać Wydawcy rekomendowaną treść polityki 
prywatności lub informacji o prywatności. Wydawca przyjmuje do 
wiadomości, że nie należy traktować tej zalecanej treści jako porady 
prawnej ani jej substytutu oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za wszelkie ujawnienia w swojej polityce prywatności lub na swojej 
stronie internetowej. 

f. Security. Each Party shall implement appropriate technical and 
organizational security measures to protect Visitors’ Personal 
Data from accidental or unlawful destruction, loss, alteration, and 
unauthorised disclosure or access, consistent with the 
requirements of Applicable Privacy Laws. 

f. Bezpieczeństwo. Każda ze Stron ma obowiązek stosować 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Dane 
Osobowe Odwiedzających przed przypadkowym lub bezprawnym 
zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym wyjawieniem lub 
dostępem, zgodnie z wymogami Obowiązujących Przepisów 
Dotyczących Prywatności. 

g. Cooperation. If either Party receives any inquiry, complaint or 
correspondence (a “Third Party Notice”) from an individual, 
regulator, or other third party concerning the processing of 
Visitors’ Personal Data in connection with the Services, it shall 
promptly inform the other Party and the Parties shall cooperate 
in good faith and as reasonably necessary to address the 
requirements of such Third Party Notice. 

g. Współpraca. Jeżeli którakolwiek ze Stron otrzyma jakiekolwiek 
zapytanie, skargę lub korespondencję („Zawiadomienie od Osoby 
Trzeciej”) od osoby fizycznej, organu nadzoru lub innej osoby trzeciej 
dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych Odwiedzających w 
związku z Usługami, niezwłocznie poinformuje o tym drugą Stronę, a 
następnie Strony będą współpracowały ze sobą w dobrej wierze i w 
zakresie racjonalnie niezbędnym do spełnienia wymogów takiego 
Zawiadomienia od Osoby Trzeciej. 

h. International Data Transfers. Neither Party shall process (nor 
permit any third party to process) any Personal Data relating to 
EU Visitors in a territory that is outside of the European Economic 
Area unless it first implements appropriate safeguards consistent 
with the requirements of EU Privacy Law to enable such 
processing to occur lawfully outside of the European Economic 
Area. 

h. Transgraniczne przekazywanie danych. Żadna ze Stron nie ma 
prawa przetwarzać (ani zezwalać osobom trzecim na przetwarzanie) 
Danych Osobowych Odwiedzających z UE poza terytorium 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że najpierw 
wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z wymogami 
Przepisów UE Dotyczących Prywatności, aby umożliwić 
prowadzenie takiego przetwarzania zgodnie z prawem poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

6. Representations and Warranties:  6. Oświadczenia i zapewnienia:  

a. Publisher Representations. Publisher further represents and 
warrants that (i) it either owns and operates the Properties or 
otherwise has the full right and authority to grant the rights 
granted hereunder; (ii) the Publisher Content is either owned by 
Publisher or properly licensed; (iii) the Properties, the Publisher 
Content, and Taboola’s use of the Properties or the Publisher 
Content will not infringe upon the rights of any third party; (iv) as 
it relates to the Publisher Licensed Content, it has the full right 
and authority to grant the rights granted herein and such grant 
does not violate the terms of any agreements it has with any third 
party; (v) it is not subject to nor owned or controlled by any person 
that is subject to sanctions or export control restrictions imposed 
pursuant to the laws of the United States, Israel, or any other 
jurisdiction whose laws are applicable to the performance of this 
Agreement; (vi) it will comply with all applicable laws and 
regulations in its performance of this Agreement, including with 
respect to the use of the Services, and including but not limited 
to economic sanctions and export control laws and regulations of 
the United States, Israel, and, as applicable, other 
jurisdictions; and (vii) it will not take any action that could result 
in economic sanctions or other trade control restrictions or 
penalties being imposed on Taboola. Publisher shall ensure that 
each of its mobile applications included as Properties complies 
with any applicable Apple/iOS and Android rules, guidelines, or 
requirements and any agreements into which Publisher has 
entered with such platform entities. Publisher shall further ensure 
that any signal or flag indicating that an end user has opted its 
mobile ad identifier out of cross-app or interest-based advertising 

a. Oświadczenia Wydawcy. Wydawca ponadto oświadcza i zapewnia, 
że (i) jest właścicielem Witryn i je obsługuje lub ma z innego tytułu 
pełne prawo i upoważnienie do udzielania praw przyznawanych na 
mocy niniejszej Umowy; (ii) Treść Wydawcy jest własnością 
Wydawcy lub została na nią udzielona odpowiednia licencja; (iii) 
Witryny, Treść Wydawcy oraz korzystanie z Witryn przez spółkę 
Taboola nie naruszają praw osób trzecich; (iv) w odniesieniu do 
Treści Licencjonowanej Wydawcy, posiada pełne prawo i 
upoważnienie do udzielania praw przyznanych w niniejszej Umowie, 
a przyznanie tych praw nie narusza warunków żadnych umów, które 
zawarł z osobami trzecimi; (v) nie podlega żadnej osobie, która 
podlega sankcjom lub ograniczeniom kontroli wywozu nałożonym 
zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych, Izraela lub 
przepisami jakiejkolwiek innej jurysdykcji mającymi zastosowanie do 
wykonywania niniejszej Umowy, nie należy do niej ani nie jest przez 
nią kontrolowany; (vi) będzie stosował się do wszelkich 
obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w ramach 
wykonywania niniejszej Umowy, w tym w odniesieniu do korzystania 
z Usług oraz, ale niewyłącznie, do przepisów ustawowych i 
wykonawczych dotyczących sankcji gospodarczych i kontroli 
wywozów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Izraelu oraz 
innych mających zastosowanie jurysdykcjach; oraz (vii) nie podejmie 
żadnych działań mogących skutkować nałożeniem sankcji 
gospodarczych ani innych ograniczeń w kontroli wymiany handlowej 
lub kar nałożonych na spółkę Taboola. Wydawca ma obowiązek 
dopilnować, aby każda z jego aplikacji mobilnych objętych niniejszą 
Umową jako Witryny była zgodna z wszelkimi obowiązującymi 
zasadami, wytycznymi lub wymogami dotyczącymi Apple/iOS oraz 



 

(e.g., an “LMT=1” signal) is communicated to Taboola (except 
where such identifier is either not delivered to Taboola or 
obfuscated, in which case such obligation shall not apply). 

Android oraz umowami, które Wydawca zawarł z takimi platformami. 
Ponadto Wydawca ma obowiązek dopilnować, aby przekazywać 
spółce Taboola każdy sygnał lub flagę wskazujące na to, że 
użytkownik końcowy wyłączył dla swojego identyfikatora reklam 
mobilnych zgodę na wyświetlanie reklam opartych na 
zainteresowaniach lub korzystaniu z aplikacji (np. sygnał „LMT = 1”) 
(z wyjątkiem sytuacji, gdy taki identyfikator nie zostanie dostarczony 
do spółki Taboola lub zostanie zaciemniony – wówczas obowiązek 
ten nie ma zastosowania). 

b. Taboola Representations and Disclaimers. Taboola warrants 
that it will undertake its obligations hereunder with reasonable 
care and skill. The foregoing warranty is the sole and exclusive 
warranty made by Taboola.  Save for the foregoing, all warranties 
and conditions, whether express or implied by statute, common 
law or otherwise are hereby excluded to the extent permitted by 
law. Taboola also disclaims reliance by Publisher on any 
representation other than in this Agreement, whether the 
representation is oral or written, concerning or relating to (1) the 
quality, performance, or rate of success of the Platform or 
Service, (2) Publisher’s Compensation, including guaranteed 
amounts of compensation, Adjusted Gross Revenue or RPM, or 
(3) Publisher’s obligation to make Taboola its exclusive provider 
of the Service during the Term. All Beta Features are provided on 
an “as is” basis, without any representations, warranties, 
covenants, or obligations of any kind. Any use by Publisher of 
Beta Features is solely at Publisher’s own risk. 

b. Oświadczenia i zastrzeżenia spółki Taboola. Spółka Taboola 
zapewnia, że wywiąże się z obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy z należytą starannością i umiejętnością. Powyższe 
zapewnienie stanowi jedyne i wyłączne zapewnienie udzielone przez 
spółkę Taboola.  Z zastrzeżeniem powyższego, wszelkie 
zapewnienia i warunki, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane z mocy 
ustawy, prawa common law itp. są niniejszym wyraźnie wyłączone w 
zakresie dozwolonym przez prawo. Spółka Taboola zrzeka się 
również odpowiedzialności w przypadku oparcia się przez Wydawcę 
na jakimkolwiek oświadczeniu niezawartym w niniejszej Umowie, 
niezależnie od tego, czy ma ono formę ustną czy pisemną, 
dotyczącym lub odnoszącym się do (1) jakości, wyników lub 
wskaźnika sukcesu Platformy lub Usługi, (2) Wynagrodzenia dla 
Wydawcy, w tym gwarantowanych kwot wynagrodzenia, 
Skorygowanego Przychodu Brutto lub RPM bądź (3) zobowiązania 
Wydawcy do traktowania spółki Taboola jako wyłącznego dostawcy 
Usług w Okresie Obowiązywania Umowy. Wszystkie Funkcje Beta 
są udostępniane na zasadzie „tak jak jest”, bez żadnych oświadczeń, 
zapewnień, przyrzeczeń ani zobowiązań. Wydawca korzysta z 
Funkcji Beta wyłącznie na własne ryzyko. 

7. Relationship of the Parties: Nothing in this Agreement shall be 
construed to create a partnership, joint venture, agency, employment, 
or any other relationship between Publisher and Taboola. Except as 
otherwise specifically set forth herein, neither Party will (i) represent 
itself to be a partner, employee, representative, or agent of the other 
Party; or (ii) enter into any agreement on the other Party’s behalf, in 
the other Party’s name, or otherwise bind the other Party to any 
agreement or obligation. 

7. Stosunki między Stronami: Żadnego z postanowień niniejszej Umowy 
nie należy interpretować jako utworzenia spółki osobowej, joint venture, 
stosunku agencyjnego, stosunku zatrudnienia ani żadnego innego 
stosunku między Wydawcą a spółką Taboola. O ile niniejsza Umowa 
wyraźnie nie stanowi inaczej, żadna ze Stron nie ma prawa (i) 
przedstawiać się jako wspólnik, pracownik, przedstawiciel lub agent 
drugiej Strony; ani (ii) zawierać żadnych umów na rzecz drugiej Strony, w 
jej imieniu bądź inny sposób związywać drugiej Strony jakąkolwiek umową 
lub zobowiązaniem. 

8. Indemnification: 8. Przejęcie odpowiedzialności: 

a. Except for that which Publisher indemnifies Taboola, Taboola 
shall indemnify, defend, save and hold harmless Publisher and 
its parent, subsidiaries, and affiliates, and its and their 
representatives, officers, directors, agents, and employees, from 
and against any and all third-party claims, damages, fines, 
penalties, awards, judgments, and liabilities (including 
reasonable outside attorneys’ fees and costs) (collectively, the 
“Losses”) resulting from, arising out of, or related to: (i) Taboola’s 
breach or alleged breach of any of Taboola’s representations or 
warranties set forth in Paragraph 6.b; or (ii) a claim that the 
Platform violates a third party trademark, trade secret, copyright, 
or privacy right, except to the extent that such claim arises solely 
due to the combination of the Platform with the Publisher Content 
or a Property. If the Platform or Services are held in a suit or 
proceeding to infringe any intellectual property rights of a third 
party, and the use of such Platform or Services is enjoined, or 
Taboola reasonably believes that it is likely to be found to infringe 
or likely to be enjoined, then Taboola may, at its sole cost, 
expense, and option either (a) procure the right to continue using 
such Platform or Services, or (b) modify such Platform or 
Services so that it becomes non-infringing without affecting the 
basic functionality of such Platform or Services; provided, 
however, that if (a) and (b) are not practicable, Taboola may, in 
its sole discretion, terminate this Agreement with respect to such 
Platform or Services by giving Publisher thirty (30) days written 
notice (email shall be sufficient). Taboola’s obligations as stated 
in this Paragraph 8.a are Publisher’s sole remedy and Taboola’s 
sole Liability (as defined below) arising out of or relating to 
infringement claims. 

a. Z wyjątkiem przypadków, w których Wydawca przejmuje 
odpowiedzialność od spółki Taboola, spółka Taboola ma obowiązek 
chronić Wydawcę oraz jego jednostkę dominującą, jednostki zależne 
i powiązane, a także ich przedstawicieli, członków dyrekcji i zarządu, 
agentów i pracowników, zabezpieczyć ich oraz przejąć od nich 
odpowiedzialność w stosunku do wszelkich roszczeń osób trzecich, 
roszczeń odszkodowawczych, grzywien, kar, wyroków, rozstrzygnięć 
i zobowiązań (w tym uzasadnionych kosztów i honorariów 
zewnętrznych pełnomocników) wynikających lub związanych z (i) 
naruszeniem lub zarzutem naruszenia przez spółkę Taboola 
jakichkolwiek oświadczeń lub zapewnień spółki Taboola określonych 
w ust. 6.b; lub (ii) zarzutem, że Platforma narusza znak towarowy, 
tajemnicę handlową, prawo autorskie lub prawo do prywatności 
osoby trzeciej, o ile zarzut ten nie wynika wyłącznie z połączenia 
Platformy z Treścią Wydawcy lub Witryną. Jeżeli Platforma lub Usługi 
staną się przedmiotem powództwa lub postępowania o naruszenie 
jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej osoby trzeciej i 
nałożony zostanie zakaz korzystania z takiej Platformy lub Usług, lub 
w przypadku gdy spółka Taboola racjonalnie uzna, że istnieje 
prawdopodobieństwo stwierdzenia takiego naruszenia lub nałożenia 
zakazu, spółka Taboola może, na własny koszt i według własnego 
uznania albo (a) nabyć prawo do dalszego korzystania z takiej 
Platformy lub Usług, albo (b) wprowadzić w Platformie lub Usługach 
takie modyfikacje, aby przestały one naruszać prawa własności 
intelektualnej, nie naruszając przy tym podstawowej funkcjonalności 
Platformy lub Usług; przy czym jednak jeżeli ani (a), ani (b) nie są 
praktycznie możliwe, spółka Taboola może, według własnego 
uznania, rozwiązać niniejszą Umowę w odniesieniu do takiej 
Platformy lub Usług za trzydziestodniowym (30) pisemnym 
wypowiedzeniem (przy czym wystarczy wiadomość e-mail). 
Zobowiązania spółki Taboola określone w niniejszym ust. 8 stanowią 
jedyny środek zaradczy przysługujący Wydawcy i jedyną 
Odpowiedzialność spółki Taboola (zgodnie z definicją poniżej) 
wynikające z roszczeń o naruszenie lub związane z takimi 



 

roszczeniami. 

b. Publisher shall indemnify, defend, save and hold harmless 
Taboola and its parent, subsidiaries, and affiliates, and its and 
their representatives, officers, directors, agents, and employees, 
from and against all Losses resulting from, arising out of, or 
related to (i) Publisher’s breach or alleged breach of any of 
Publisher’s representations, warranties, or agreements herein; 
(ii) a claim that the Properties or any of its content or the Publisher 
Content violates a third-party trademark, trade secret, copyright, 
patent, or privacy right, or any applicable laws or rules; or (iii) a 
claim that Publisher did not comply with its Privacy Policy. 

b. Wydawca ma obowiązek chronić spółkę Taboola oraz jej jednostkę 
dominującą, jednostki zależne i powiązane, a także ich 
przedstawicieli, członków dyrekcji i zarządu, agentów i pracowników, 
zabezpieczyć ich oraz przejąć od nich odpowiedzialność w stosunku 
do wszelkich Strat wynikających lub związanych z (i) naruszeniem 
lub zarzutem naruszenia przez Wydawcę jakichkolwiek oświadczeń, 
zapewnień lub zgód Wydawcy określonych w niniejszej Umowie; lub 
(ii) zarzutem, że Witryna, jakakolwiek część jego treści lub Treść 
Wydawcy narusza znak towarowy, tajemnicę handlową, prawo 
autorskie, patent lub prawo do prywatności osoby trzeciej, bądź 
jakiekolwiek inne obowiązujące przepisy lub zasady; (iii) zarzutem 
nieprzestrzegania przez Wydawcę niniejszej Polityki Prywatności. 

c. The Parties agree that in claiming any indemnification hereunder, 
the Party claiming indemnification (the “Claimant”) shall (i) 
promptly notify the other Party in writing of the claim; (ii) grant the 
indemnifying Party sole control of the defence (except that the 
Claimant may, at its own expense, assist in the defence); and (iii) 
provide the indemnifying Party, at the indemnifying Party’s 
expense, with all assistance, information, and authority 
reasonably required for the defence of the claim. In no event shall 
the indemnifying Party enter into any settlement or agree to any 
disposition of the indemnified claim(s) without the prior written 
consent of the Claimant. 

c. Strony postanawiają, że żądając przejęcia odpowiedzialności na 
mocy niniejszej Umowy, Strona żądająca przejęcia 
odpowiedzialności („Wysuwający Roszczenie”) (i) niezwłocznie 
powiadomi drugą Stronę na piśmie o roszczeniu; (ii) przyzna Stronie 
odpowiedzialnej wyłączną kontrolę nad prowadzeniem obrony (z 
zastrzeżeniem, że Wysuwający Roszczenie może pomagać przy 
obronie na własny koszt); oraz (iii) udzielać Stronie 
odpowiedzialnej, na koszt tej Strony, wszelkiej pomocy, informacji i 
uprawnień niezbędnych do obrony roszczenia. Strona 
odpowiedzialna nie ma prawa w żadnym wypadku zawrzeć ugody 
ani wyrazić zgody na jakiekolwiek rozstrzygnięcie roszczenia lub 
roszczeń, za które przejęła odpowiedzialność, bez uprzedniej 
pisemnej zgody Wysuwającego Roszczenie. 

9. Limitation and Exclusion of Liability:  9. Ograniczenie i wyłączenie Odpowiedzialności:  

a. This Paragraph 9 of these Terms and Conditions prevails over all 
of this Agreement and sets out the entire Liability (as defined in 
Paragraph 9.g below) of Taboola, and the sole and exclusive 
remedies of Publisher, in respect of: (i) performance, non-
performance, purported performance, delay in performance, or 
mis-performance of this Agreement, the Service, or of any 
services in connection with this Agreement; or (ii) otherwise in 
relation to this Agreement or entering into this Agreement. 

a. Niniejszy ustęp 9 Regulaminu ma pierwszeństwo w stosunku do 
wszystkich postanowień Umowy i określa całkowitą 
Odpowiedzialność (zdefiniowaną w ust. 9.g poniżej) spółki Taboola 
oraz jedyne i wyłączne środki zaradcze przysługujące Wydawcy (i) 
w odniesieniu do wykonywania, niewykonywania, domniemanego 
wykonania, opóźnienia wykonania lub niewłaściwego wykonania 
niniejszej Umowy, Usługi lub wszelkich usług związanych z 
niniejszą Umową bądź (ii) z innego tytułu w związku z niniejszą 
Umową lub jej zawarciem. 

b. Neither Party shall exclude or limit its Liability for: (i) its fraud; or 
(ii) death or personal injury caused by its Breach of Duty (as 
defined in Paragraph 9.g below); or (iii) any other Liability which 
cannot be excluded or limited by applicable law. 

b. Żadna ze Stron nie ma prawa wyłączyć ani ograniczyć swojej 
Odpowiedzialności z tytułu (i) popełnionego przez siebie oszustwa; 
(ii) śmierci lub szkód osobowych spowodowanych Naruszeniem 
Obowiązków Strony (zgodnie z definicją w ust. 9.g poniżej), ani (iii) 
żadnej innej Odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie 
jest niedozwolone na gruncie obowiązującego prawa. 

c. Subject to Paragraph 9.b above, neither Party shall accept and 
hereby excludes any Liability for Breach of Duty other than any 
Liability arising pursuant to the terms of this Agreement. 

c. Z zastrzeżeniem ust. 9.b powyżej, żadna ze Stron nie przyjmuje 
Odpowiedzialności i każda ze Stron niniejszym wyłącza wszelką 
Odpowiedzialność za Naruszenie Obowiązku, poza 
Odpowiedzialnością wynikającą z postanowień niniejszej Umowy. 

d. Subject to Paragraph 9.b above, Taboola shall have no Liability 
in respect of any: (i) indirect or consequential losses, damages, 
costs or expenses; (ii)  loss of actual or anticipated profits; (iii) 
loss of contracts; (iv) loss of use of money; (v) loss of anticipated 
savings; (vi) loss of revenue; (vii) loss of goodwill; (viii) loss of 
reputation; (ix) ex gratia payments; (x) loss of business; (xi) loss 
of operation time; (xii) loss of opportunity; or (xiii) loss of, damage 
to or corruption of, data; and in respect of each preceding case, 
whether or not such losses were reasonably foreseeable or that 
Party or its agents had been advised of the possibility of the other 
Party incurring such losses. Publisher hereby agrees that (ii) to 
(xiii) above applies whether such losses are direct, indirect, or 
consequential. 

d. Z zastrzeżeniem ust. 9.b powyżej, spółka Taboola nie ponosi żadnej 
Odpowiedzialności z tytułu: (i) strat, szkód, kosztów lub wydatków 
pośrednich bądź następczych; (ii) utratę faktycznych lub 
przewidywanych zysków; (iii) zerwania umów; (iv) utraty możliwości 
korzystania lub strat pieniężnych; (i) utraty oczekiwanych 
oszczędności; (vi) utraty przychodów; (vii) zmniejszenia wartości 
firmy; (viii) utraty reputacji; (ix) płatności uznaniowych; (x) utraty 
zleceń; (xi) straty czasu pracy; (xii) niewykorzystanych możliwości 
oraz (xiii) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia danych; przy czym w 
odniesieniu do wszystkich powyższych sytuacji, postanowienie to 
obowiązuje niezależnie od tego, czy takie straty były racjonalnie 
możliwe do przewidzenia lub czy Strona lub jej przedstawiciele 
zostali poinformowani o możliwości poniesienia przez drugą Stronę 
takich strat. Wydawca niniejszym zgadza się, że punkt (ii) do (xiii) 
powyżej obowiązuje niezależnie od tego, czy są to straty 
bezpośrednie, pośrednie czy następcze. 

e. Subject to Paragraph 9.b above, the total aggregate Liability of 
Taboola in respect of a claim under or in connection with this 
Agreement or the Service shall be limited to the greater of: 
(i) £10,000 or (ii) 110% of the total sums paid and total other 
sums payable, in aggregate, by Taboola to Publisher under this 
Agreement in the six (6) month period preceding the last of the 
events giving rise to that claim. In addition, Taboola makes no 
representations or warranties regarding Taboola Newsroom and 
disclaims all Liability with respect to Publisher’s use of Taboola 

e. Z zastrzeżeniem ust. 9.b powyżej, całkowita łączna 
odpowiedzialność spółki Taboola w odniesieniu do roszczenia 
wynikającego z niniejszej Umowy lub Usługi bądź z nimi 
związanego ogranicza się do wyższej z następujących kwot: (i) 
10 000 GBP lub (ii) 110% łącznie zapłaconych kwot oraz wszystkich 
pozostałych kwot należnych ogółem od spółki Taboola na rzecz 
Wydawcy na podstawie niniejszej Umowy za okres sześciu (6) 
miesięcy poprzedzających ostatnie zdarzenie stanowiące podstawę 
tego roszczenia. Ponadto Taboola nie składa żadnych oświadczeń 



 

Newsroom. ani zapewnień dotyczących Taboola Newsroom i wyklucza wszelką 
Odpowiedzialność z tytułu posługiwania się tym narzędziem przez 
Wydawcę. 

f. The limitation of Liability under Paragraph 9.e above has effect in 
relation both to any Liability expressly provided for under this 
Agreement and to any Liability arising by reason of the invalidity 
or unenforceability of any term of this Agreement. 

f. Ograniczenie Odpowiedzialności na podstawie ust. 9.e powyżej jest 
skuteczne zarówno w odniesieniu do Odpowiedzialności wyraźnie 
przewidzianej w niniejszej Umowie, jak i do Odpowiedzialności z 
tytułu nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z 
postanowień niniejszej Umowy. 

g. In this Paragraph 9 of these Terms and Conditions: (i) “Liability” 
means liability in or for breach of contract, Breach of Duty, 
misrepresentation, restitution, or any other cause of action 
whatsoever relating to or arising under or in connection with this 
Agreement, including, without limitation, liability expressly 
provided for under this Agreement or arising by reason of the 
invalidity or unenforceability of any term of this Agreement (and 
for the purposes of this definition, all references to "this 
Agreement" shall be deemed to include any collateral contract); 
and (ii) “Breach of Duty” means the breach of any obligation 
arising from the express or implied terms of a contract to take 
reasonable care or exercise reasonable skill in the performance 
of the contract.  

g. W ust. 9 niniejszego Regulaminu: (i) „Odpowiedzialność” oznacza 
odpowiedzialność umowną lub z tytułu naruszenia umowy, 
Naruszenia Obowiązków, wprowadzenia w błąd, rekompensaty, a 
także wszelkich innych podstaw powództwa wynikających z 
niniejszej Umowy bądź z nią związanych, w tym między innymi 
odpowiedzialność wyraźnie przewidzianą w niniejszej Umowie lub 
powstałą wskutek nieważności lub niewykonalności któregokolwiek 
postanowienia niniejszej Umowy (przy czym do celów tej definicji 
uznaje się, że wszelkie odniesienia do „niniejszej Umowy” dotyczą 
również wszelkich umów dodatkowych); natomiast  (ii) „Naruszenie 
Obowiązków” oznacza naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania do 
dochowania należytej staranności, zapewnienia należytej dbałości 
lub działania z należytą biegłością przy wykonywaniu umowy, 
wynikającego z wyraźnych lub dorozumianych postanowień 
umowy.  

10. Confidentiality: During the Term, either Party may receive (the 
“Receiving Party”) certain information and materials concerning the 
other Party’s business, technology, customers, and products that are 
confidential and of substantial value to the other Party (the “Disclosing 
Party”). The Receiving Party will not use or disclose to any third party 
the Disclosing Party’s Confidential Information (as defined below) 
except as necessary for the performance of this Agreement or for 
enforcement of its terms in the event of a breach; the Receiving Party 
may make such disclosure only to those individuals who are bound by 
confidentiality obligations at least as restrictive as those set forth 
herein (provided that the Receiving Party hereby agrees that it shall 
be responsible for any violation of the terms of this Agreement by such 
third parties). The Receiving Party will protect and preserve the 
Confidential Information as confidential, using no less care than it 
protects and preserves its own confidential and proprietary information 
(but in no event less than a reasonable degree of care), and shall not 
use the Confidential Information for any purpose except as necessary 
to carry out its obligations under this Agreement. The foregoing 
obligations will not restrict the Receiving Party from disclosing 
Confidential Information of the Disclosing Party pursuant to (a) a court 
order from a court of competent jurisdiction, an administrative agency, 
or other governmental body, provided that the Receiving Party, to the 
extent permitted by law, gives reasonable prior written notice to the 
Disclosing Party so that it may contest such order and, in the event 
that disclosure is required, only discloses the portion of Confidential 
Information that its legal counsel advises is legally required or (b) a 
regulatory investigation or enforcement. The “Confidential 
Information” consists of (a) any technical information or plans 
concerning the Services, the Platform, or any software or other 
technology of Taboola or the Properties; (b) any financial information 
of the Publisher; (c) other information disclosed by the Disclosing 
Party to the Receiving Party that is marked as confidential or should 
reasonably be assumed to be confidential under the circumstances; 
and (d) the content of this Agreement. Confidential Information does 
not include information that: (i) is or becomes generally known to the 
public through no fault of or breach of the Receiving Party; (ii) is 
rightfully known by the Receiving Party at the time of disclosure 
without an obligation of confidentiality; (iii) is independently developed 
by the Receiving Party without use of the Disclosing Party’s 
Confidential Information; or (iv) is rightfully obtained by the Receiving 
Party from a third party that has no duty of Confidentiality to the 
Disclosing Party. 

10. Poufność: W Okresie Obowiązywania Umowy każda ze Stron („Strona 
Otrzymująca”) może otrzymywać określone informacje i materiały 
dotyczące działalności, technologii, klientów i produktów drugiej Strony, 
które są poufne i mają znaczną wartość dla drugiej Strony („Strona 
Ujawniająca”). Strona Otrzymująca nie ma prawa wykorzystywać ani 
ujawniać żadnej osobie trzeciej Informacji Poufnych Strony Ujawniającej 
(zgodnie z definicją poniżej), chyba że jest to niezbędne do wykonywania 
niniejszej Umowy lub wyegzekwowania jej postanowień w przypadku 
naruszenia; Strona Otrzymująca może ujawnić je wyłącznie tym osobom, 
które podlegają zobowiązaniom do zachowania poufności co najmniej 
równie rygorystycznym, jak te przewidziane w niniejszej Umowie (pod 
warunkiem że Strona Otrzymująca niniejszym zgodzi się, że będzie 
ponosić odpowiedzialność za wszelkie naruszenia warunków niniejszej 
Umowy przez takie osoby trzecie). Strona Otrzymująca będzie chronić 
Informacje Poufne i zachowywać je w tajemnicy z co najmniej taką samą 
starannością, z jaką chroni i zachowuje w tajemnicy własne informacje 
poufne i zastrzeżone (w żadnym wypadku nie mniejszą niż należyta 
staranność) i nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych w żadnym 
celu, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do wykonywania jej obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy. Powyższe zobowiązania nie wykluczają 
ujawnienia przez Stronę Otrzymującą Informacji Poufnych Strony 
Ujawniającej wskutek (a) postanowienia właściwego sądu, organu 
administracji lub innego organu rządowego, pod warunkiem że Strona 
Otrzymująca, w zakresie dozwolonym przez prawo, zawiadomi o tym 
Stronę Ujawniającą na piśmie ze stosownym wyprzedzeniem, 
umożliwiając jej podważenie takiego nakazu, a w przypadku gdy 
ujawnienie jest konieczne, ujawni Informacje Poufne jedynie w zakresie, 
jaki zdaniem jej radcy prawnego jest niezbędny w świetle obowiązujących 
przepisów lub (b) dochodzenia przez organy regulacyjne lub egzekucji. 
„Informacje Poufne” obejmują (a) wszelkie informacje techniczne lub plany 
dotyczące Usług, Platformy bądź jakiegokolwiek oprogramowania lub 
innej technologii spółki Taboola albo Witryn; (b) wszelkie informacje 
finansowe Wydawcy; (c) inne informacje ujawnione przez Stronę 
Ujawniającą Stronie Otrzymującej, które są oznaczone jako poufne lub 
racjonalnie powinny zostać uznane za poufne zważywszy na okoliczności; 
a także (d) treść niniejszej Umowy. Informacje Poufne nie obejmują 
informacji, które: (i) są lub staną się powszechnie znane bez winy Strony 
Otrzymującej ani bez popełnienia przez nią naruszenia; (ii) są już znane 
Stronie Otrzymującej zgodnie z prawem w momencie ujawnienia, bez 
obowiązku zachowania poufności; (iii) zostaną opracowane niezależnie 
przez Stronę Otrzymującą bez korzystania z Informacji Poufnych Strony 
Ujawniającej; lub (iv) zostały zgodnie z prawem otrzymane przez Stronę 
Otrzymującą od osoby trzeciej, która nie ma obowiązku zachowania 
poufności w stosunku do Strony Ujawniającej. 

11. Choice of Law: This Agreement (and all non-contractual relationship 
arising out of or related to it) shall be governed by and construed in 
accordance with the laws of England. The Parties hereby submit to 
the exclusive jurisdiction of the English courts. If either Party hereto 
breaches any of the terms of this Agreement, the non-breaching Party 
shall be entitled to recover from the breaching Party any reasonable 
legal fees, costs, and expenses incurred to enforce this Agreement 

11. Prawo właściwe: Niniejsza Umowa (oraz wszelkie zobowiązania o 
charakterze pozaumownym wynikające z niej lub z nią związane) podlega 
prawu angielskiemu i jego wykładni. Strony Umowy niniejszym poddają 
się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. W przypadku, gdy jedna ze 
Stron naruszy któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy, Strona, która 
nie złamała warunków, jest uprawniona do odzyskania od Strony 
naruszającej warunki, uzasadnione opłaty prawne, koszty i wydatki 



 

against the breaching Party.  poniesione w celu wyegzekwowania wykonania niniejszej Umowy do 
Strony naruszającej warunki Umowy. 

12. Assignment: The rights and obligations of each Party hereunder shall 
inure to the benefit of the respective successors and assigns of the 
Parties hereto, provided that, except as expressly provided herein, this 
Agreement and any rights or obligations hereunder shall not be 
assigned or delegated (or charged or otherwise encumbered or a trust 
created in respect of it or them or otherwise transferred or dealt with) 
without the prior written consent of the other Party (which shall not be 
unreasonably withheld), except that: (a) either Party may assign this 
Agreement to an acquirer of all or substantially all of such Party’s 
business, whether directly or indirectly by merger, share purchase, 
asset acquisition, operation of law, or otherwise, without the other 
Party’s prior written consent; and (b) Taboola may assign this 
Agreement, without Publisher’s consent, to its parent company or any 
of its affiliates or subsidiaries. Further, in the event that a portion or all 
of Publisher’s business is sold or transferred (whether directly or 
indirectly, by merger, share purchase, asset acquisition, operation of 
law, or otherwise), concurrently with such sale or transfer, Publisher 
shall require any purchaser or transferee of all or such any portion of 
its business that will own a Property to agree to be bound by 
Publisher’s rights and obligations under this Agreement in their 
entirety with respect to such business or portion thereof. 

12. Cesja: Prawa i obowiązki każdej ze Stron wynikające z niniejszej Umowy 
są wiążące z korzyścią dla następców prawnych i cesjonariuszy Stron 
niniejszej Umowy, przy czym – o ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi 
inaczej – niniejsza Umowa oraz wszelkie prawa lub zobowiązania 
wynikające z niniejszej Umowy nie mogą zostać scedowane ani 
przekazane (a także zastawione lub w inny sposób obciążone, oddane w 
powiernictwo bądź w inny sposób przeniesione czy poddane 
rozporządzeniu) bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony (która nie 
może być bezzasadnie wstrzymywana), z zastrzeżeniem, że: (a) każda ze 
Stron może scedować niniejszą Umowę na nabywcę całości lub 
zasadniczej całości jej przedsiębiorstwa, który wszedł w jego posiadanie 
bezpośrednio lub pośrednio wskutek fuzji, kupna akcji, nabycia aktywów, 
z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
Strony; oraz (b) spółka Taboola może scedować niniejszą Umowę na 
spółkę dominującą lub jakąkolwiek z jej spółek zależnych lub jednostek 
stowarzyszonych bez zgody Wydawcy. Ponadto w przypadku, w którym 
część lub całość przedsiębiorstwa Wydawcy zostałaby sprzedana lub 
scedowana (czy to bezpośrednio czy pośrednio, wskutek fuzji, kupna 
akcji, nabycia aktywów, z mocy prawa lub w inny sposób), w momencie 
takiej sprzedaży lub cesji Wydawca będzie wymagał od kupującego lub 
cesjonariusza całości lub takiej części przedsiębiorstwa, która obejmować 
będzie Witrynę, zgody na związanie prawami i obowiązkami Wydawcy 
wynikającymi z niniejszej Umowy w całości w odniesieniu do takiego 
przedsiębiorstwa lub jego części. 

13. Taboola’s Provision of Services: Publisher acknowledges that 
Taboola’s parent company, Taboola.com Ltd., owns all intellectual 
property rights in and to the Platform and the Services, and that 
Taboola is just an authorised reseller and distributor of the Platform 
and the Services. Accordingly, Publisher understands and agrees that 
Taboola.com Ltd. will provide the Platform to Taboola for purposes of 
licensing and distribution by Taboola in the provision of its Services, 
and will perform certain other backend services on behalf of Taboola. 
Publisher hereby consents to Taboola’s delegation of the performance 
of some of the Services hereunder to Taboola.com Ltd., subject to 
Taboola remaining liable for the complete and correct discharge of all 
its responsibilities hereunder. 

13. Świadczenie usług przez spółkę Taboola: Wydawca przyjmuje do 
wiadomości, że Taboola.com Ltd.,, spółka dominująca do spółki Taboola, 
jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Platformy i 
Usług oraz że spółka Taboola jest tylko autoryzowanym odsprzedawcą i 
dystrybutorem Platformy i Usług. W związku z powyższym Wydawca 
rozumie i zgadza się, że Taboola.com Ltd. dostarczy Platformę spółce 
Taboola w celu udzielenia licencji i dystrybucji przez spółkę Taboola w 
ramach świadczenia Usług oraz będzie wykonywać określone inne usługi 
typu backend w imieniu spółki Taboola. Wydawca niniejszym wyraża 
zgodę na zlecenie przez spółkę Taboola świadczenia niektórych Usług 
przewidzianych w niniejszej Umowie Taboola.com Ltd., z zastrzeżeniem, 
że spółka Taboola ponosi odpowiedzialność za pełne i prawidłowe 
wywiązywanie się ze wszystkich swoich obowiązków wynikających z 
niniejszej Umowy. 

14. Publicity: Taboola shall have the right to issue a press release 
announcing its relationship with Publisher.  

14. Promocja: Spółka Taboola ma prawo wydać komunikat prasowy 
informujący o współpracy z Wydawcą.  

15. Force Majeure: Neither Party will be responsible for any failure or 
delay in its performance under this Agreement due to causes beyond 
its reasonable control, including, but not limited to, labour disputes, 
strikes, any prohibition, admonishment, encouragement or restriction 
by any government or other legal authority that affects this Agreement 
and is not in force on the date of this Agreement, lockouts, failures of 
the Internet, shortages of or inability to obtain energy, raw materials, 
or supplies, war, terrorism, riot, or acts of God. 

15. Siła wyższa: Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za 
niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu niniejszej Umowy z przyczyn, 
na które racjonalnie nie może mieć wpływu, w tym między innymi sporów 
pracowniczych, strajków, jakichkolwiek zakazów, upomnień, zachęt lub 
ograniczeń nałożonych lub wydanych przez jakikolwiek rząd lub inne 
organy władzy, które wpływają na niniejszą Umowę i nie obowiązują w 
dniu jej zawarcia, lokautów, awarii Internetu, braków lub niedostępności 
energii, surowców lub materiałów, wojny, terroryzmu, zamieszek lub 
wypadków losowych. 

16. Entire Agreement: This Agreement constitutes the complete and 
exclusive understanding and agreement between the Parties 
regarding the subject matter herein, and supersedes all prior or 
contemporaneous agreements or understandings, written or oral, 
relating to its subject matter. Each Party acknowledges and agrees 
that in entering into this Agreement, it does not rely on, and shall have 
no remedy in respect of, any statement, representation, warranty, or 
understanding (whether negligently or innocently made) of any person 
(whether Party to this Agreement or not) other than as expressly set 
out in this Agreement. Nothing in this Agreement shall operate to limit 
or exclude any Liability for fraud or for representations as to 
fundamental matters. 

16. Całość Umowy: Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia oraz 
jedyne porozumienie pomiędzy Stronami w jej przedmiocie i zastępuje 
wszelkie wcześniejsze lub aktualne porozumienia i umowy w jej 
przedmiocie, zarówno pisemne jak i ustne. Każda ze Stron przyjmuje do 
wiadomości i zgadza się, że przy zawieraniu niniejszej Umowy nie może 
się opierać na żadnym stwierdzeniu, oświadczeniu, zapewnieniu ani 
porozumieniu innej osoby (niezależnie od tego, czy jest ona Stroną 
niniejszej Umowy) niezawartym wyraźnie w niniejszej Umowie, 
niezależnie od tego, czy zostały one złożone przez zaniedbanie, czy w 
dobrej wierze, oraz że nie przysługują jej z tego tytułu żadne środki 
zaradcze. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie oznacza 
ograniczenia lub wykluczenia Odpowiedzialności za oszustwa ani za 
oświadczenia składane w fundamentalnych sprawach. 

17. Miscellaneous: The failure of either Party to enforce strict 
performance by the other Party of any provision of this Agreement or 
to exercise any right under this Agreement shall not be construed as 
a waiver of that Party’s right. Taboola may waive, modify, or amend 
any provision of this Agreement from time to time at its sole discretion. 
Should any section or part of a section within this Agreement be 

17. Postanowienia końcowe: Niewyegzekwowanie przez jedną ze Stron 
ścisłego przestrzegania przez drugą Stronę jakiegokolwiek postanowienia 
niniejszej Umowy lub nieskorzystanie z jakiegokolwiek prawa 
wynikającego z niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się tego prawa 
przez Stronę. Taboola może, każdorazowo i według własnego uznania 
odstąpić od któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, zmieniać lub 



 

rendered void or unenforceable by any court of competent jurisdiction, 
the remaining provisions of this Agreement shall nevertheless be 
binding upon the Parties with the same effect as though the void or 
unenforceable part had been severed and deleted. Paragraphs 1.e, 8-
11, 16 and 17 of these Terms and Conditions shall survive the 
termination of this Agreement. No person who is not a Party to this 
Agreement shall acquire any rights under it or be entitled to benefit 
from any of its terms even if that person has relied on any such term 
or has indicated to any Party to this Agreement its assent to any such 
term. Accordingly, there are no third party beneficiaries of this 
Agreement who obtain any rights hereunder. Each Party agrees that 
this Agreement may be executed by electronic signature. Electronic 
execution of this Agreement by a Party is intended to authenticate this 
writing and have the same force and effect as a manual signature. 
Neither Party may challenge the authenticity or validity of this 
Agreement on the basis that it was signed electronically. This 
document is a translation in Polish of the original and official document 
in English. If any text of the original official document in English is 
inconsistent with the text of this translation, the original official 
document in English shall govern. 

poprawiać którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Jeżeli 
jakakolwiek punkt, podpunkt lub jego część niniejszej Umowy zostanie 
uznany za nieważny lub niewykonalny przez jakikolwiek właściwy sąd, 
pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną mimo wszystko 
wiążące dla stron, z takim skutkiem, jakby część nieważna lub 
niewykonalna została wydzielona i usunięta z Umowy. Ust. 1.e, 8-11, 16 i 
17 niniejszego Regulaminu pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej 
Umowy. Żadna osoba ani podmiot niebędący Stroną niniejszej Umowy nie 
nabywa żadnych praw wynikających z niniejszej Umowy ani nie jest 
uprawniony do czerpania korzyści z któregokolwiek z jej postanowień, 
nawet jeżeli opierał się na takim postanowieniu lub wskazał którejkolwiek 
Stronie Umowy, że zgadza się z takim postanowieniem. W związku z 
powyższym żadne osoby trzecie nie mogą być beneficjentami niniejszej 
Umowy i nie uzyskują żadnych praw wynikających z niniejszej Umowy. 
Strony wyrażają zgodę na opatrzenie Umowy podpisem elektronicznym. 
Zawarcie Umowy przez Stronę w drodze elektronicznej ma na celu 
zatwierdzenie jej treści i wiąże się z takimi samymi skutkami jak podpis 
odręczny. Żadna ze stron nie może kwestionować autentyczności ani 
ważności niniejszej Umowy z tego tytułu, że została opatrzona podpisem 
elektronicznym. Niniejszy dokument jest tłumaczeniem na język polski 
oryginalnego i oficjalnego dokumentu w języku angielskim. Jeśli jakiś tekst 
oryginału dokumentu urzędowego w języku angielskim jest niezgodny z 
tekstem tłumaczenia, oryginał dokumentu urzędowego w języku 
angielskim będzie miały pierwszeństwo. 

 

   
 


