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ANEKS NR 1 

DO UMOWY O WSPÓŁPRACY 

W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG  

zawarty dnia .................................. w Warszawie pomiędzy: 

Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada 

Wallenroda 4c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000028257, o kapitale zakładowym w 

wysokości 167 090 956,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 522-261-27-17, reprezentowaną przez:  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Asseco BS” 

a  

……………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa firmy) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto) 

 

NIP: ……………………………………… REGON: …………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………….. 

 

……………………………………………………..  

zwaną dalej „Partnerem”, 

 

§ 1 PRZEDMIOT ANEKSU 

 

1. Strony niniejszym postanawiają rozszerzyć przedmiot umowy o określenie zasad współpracy Stron w 

zakresie udostępnienia przez Asseco BS na rzecz Partnera Platformy dla Biur Rachunkowych WAPRO 

ERP (dalej: platforma). W ramach platformy Asseco BS udostępni Partnerowi: 

1) usługę elektronicznej wymiany danych pomiędzy aktualnymi wersjami systemów WAPRO ERP 

posiadanymi przez klientów Partnera i Partnera zwaną Biurem Rachunkowym Online WAPRO ERP 

(dalej: Biuro online) oraz 

2) oprogramowanie o nazwie Biuro Rachunkowe Online  Portal klienta (dalej: Portal klienta)       

umożliwiające klientowi Partnera dostęp online, za pośrednictwem sieci internetowej, do danych 

swojej firmy, które zostały wprowadzone w systemie księgowym Partnera i znajdują się na serwerze 

Partnera.  

2. Zastrzega się, iż z chwilą zawarcia niniejszego Aneksu, Asseco BS świadczyć będzie usługi Biuro 

online wyłącznie w zakresie wymiany danych pomiędzy: 

posiadaną przez klienta Partnera aktualną wersją systemu WAPRO Mag,  

WAPRO Fakturka lub WAPRO Gang1  

                                                      
1  dopuszcza się, że program WAPRO Gang nie musi być w posiadaniu klienta Partnera, ale przy użyciu 

aktualnej wersji tego systemu prowadzona jest obsługa kadrowa klienta Partnera 
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a 

posiadaną przez Partnera aktualną wersją systemu  WAPRO Fakir lub WAPRO Kaper. 

3. Asseco BS będzie stopniowo rozszerzał zakres usługi Biuro online na inne aktualne wersje systemów 

WAPRO ERP, o czym będzie na bieżąco informował Partnera umożliwiając mu i jego klientom 

korzystanie z rozszerzonego zakresu usługi Biuro online. 

4. Przez aktualną wersję systemu WAPRO ERP rozumie się najnowszą wersję tego systemu, która została 

udostępniona na rynku przez Asseco BS. 

5. Z tytułu udostępnienia platformy przez Asseco BS do korzystania Partner nie ponosi żadnych kosztów, 

w zamian za co Partner zobowiązuje się  należycie wypełniać ciążące na nim obowiązki określone w § 3 

niniejszego aneksu. 

 

§ 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY 

 

1. Warunkiem korzystania z platformy jest: 

1) Posiadanie przez Partnera i jego klientów aktualnych wersji systemów WAPRO ERP, pomiędzy 

którymi ma następować elektroniczna wymiana danych, wraz z prawem do korzystania z nich, 

2) Posiadanie przez Asseco BS prawa do przetwarzania danych osobowych osób administrujących 

systemami WAPRO ERP w imieniu i na rzecz Partnera i klienta Partnera niezbędnych do kontaktu w 

sprawach technicznych związanych z platformą (co najmniej: imię i nazwisko oraz adres e-mail). 

3) Jeśli w trakcie obowiązywania umowy zostanie stwierdzone, iż którykolwiek z warunków 

wskazanych w ust. 1 powyżej nie jest spełniony, w szczególności Partner lub klient Partnera nie 

nabył aktualnych wersji systemów WAPRO ERP w okresie dwóch miesięcy od daty ich 

udostępnienia przez Asseco BS do korzystania, wówczas Asseco BS jest uprawniony do  

zablokowania dostępu do platformy Partnerowi lub klientowi Partnera, którzy nie spełniają tychże 

warunków, a Partner jest zobowiązany do niezwłocznego wyłączenia Portalu klienta. Asseco BS nie 

odpowiada za negatywne konsekwencje wynikające z niespełnienia przez Partnera lub klienta 

Partnera warunków korzystania z platformy.  

 

§ 3 ZOBOWIĄZANIA STRON  

1. W ramach współpracy Stron w zakresie korzystania z platformy Asseco BS zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia  Partnerowi i jego klientom wydzielonych zasobów infrastruktury sprzętowo-

systemowej (serwer SFTP w Data Center Asseco BS wraz z oprogramowaniem) 

niezbędnych do korzystania z platformy; Asseco BS gwarantuje dostępność ww. 

infrastruktury przez 24 h/dobę, z uwzględnieniem przerw wymaganych przez procedury 

tworzenia kopii bezpieczeństwa, przerw konserwacyjnych, naprawczych lub innych przerw 

uzgodnionych pomiędzy Stronami, 

2) dostarczenia klientowi Partnera aplikacji Asseco BS służącej do konfiguracji i zarządzania 

wymianą danych o  nazwie Biuro Rachunkowe Online Konektor wraz z prawem do 

korzystania z niej;  

3) dostarczenia Partnerowi oprogramowania komputerowego o nazwie Moduł Zarządzania 

Biurem niezbędnego do wymiany danych w platformie oraz Portalu klienta wraz z prawem 

do korzystania z nich 2; 

4) przechowywania na serwerze SFTP danych przesłanych przez klienta Partnera  przez …….. 

dni, a po upływie tego terminu do ich niezwłocznego usunięcia; 

5) zabezpieczenia danych przechowywanych na serwerze SFTP przed ich udostępnieniem 

osobom nieuprawnionym, w tym zapewnienie wymaganej prawem ochrony danych 

osobowych; 

                                                      
2 Nie dotyczy klientów korzystających z programu WAPRO Fakturka 
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2. W ramach współpracy Stron w zakresie korzystania z platformy  Partner zobowiązuje się do: 

1) Uzyskania od klientów Partnera pisemnych oświadczeń, w których wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Asseco BS danych osobowych obejmujących: firmę (nazwę), numer 

NIP oraz adres e-mail klienta Partnera na potrzeby świadczenia usługi Biuro online; 

dodatkowo Partner zobowiązuje się do uzyskania od osób administrujących systemami 

WAPRO ERP w imieniu i na rzecz Partnera i klienta Partnera pisemnych zgód na 

przetwarzanie przez Asseco BS ich danych osobowych niezbędnych do  kontaktów w 

sprawach technicznych związanych z platformą; Partner zobowiązany jest zweryfikować 

prawidłowość składanych oświadczeń oraz poinformować osoby o dobrowolności podania 

danych oraz prawie dostępu do danych i ich poprawiania;  

2) przechowywania oświadczeń, o których mowa w pkt. 1 powyżej, a na życzenie Asseco BS 

ich udostępniania, w celu weryfikacji spełniania warunków określonych w § 2 niniejszego 

aneksu; 

3) Posiadania aktualnych wersji systemów WAPRO ERP, pomiędzy którymi ma następować 

elektroniczna wymiana danych, wraz z prawem do korzystania z nich; 

4) Informowania klientów Partnera o platformie i warunkach, jakie muszą być spełnione, by móc z niej 

korzystać, oraz zachęcanie klientów Partnera do korzystania z elektronicznej wymiany danych 

oferowanej przez Asseco BS; 

5) zapewnienia łącza teleinformatycznego, które umożliwi Partnerowi bezpieczne pobieranie danych 

umieszczanych przez klienta Partnera na serwerze SFTP w Data Center Asseco BS, , 

6) założenia kont klientów Partnera w konsoli zarządzającej Portalu klienta oraz skonfigurowania 

połączeń w celu zapewnienia dostępu do danych swojej firmy za pośrednictwem Portalu klienta.  

7) pobierania danych umieszczanych przez klienta Partnera na serwerze SFTP w Data Center Asseco 

BS na warunkach określonych pomiędzy Partnerem a klientem Partnera, przechowywania 

tych danych na serwerze Partnera,   ich należytego zabezpieczenia, także z zachowaniem 

warunków bezpieczeństwa dla danych osobowych, oraz udostępniania  klientowi Partnera w 

uzgodnionych pomiędzy Partnerem a klientem Partnera porach, z uwzględnieniem 

koniecznych przerw technicznych (konserwacyjnych lub naprawczych), 

8) powstrzymania się od wszelkich działań/zaniechań mogących narazić Asseco BS na szkody. 

 

3. Zastrzega się, iż: 

1)  Administratorem danych będących przedmiotem elektronicznej wymiany (usługi Biuro 

online) są odpowiednio Partner lub klient Partnera,  

2) Asseco BS  nie odpowiada za zakres, jakość i aktualność danych będących przedmiotem 

elektronicznej wymiany danych pomiędzy klientem Partnera a Partnerem, 

3) Szybkość, jakość i bezpieczeństwo transferu danych pomiędzy klientem Partnera a 

Partnerem w trakcie korzystania z Portalu klienta zależna jest od łączy teleinformatycznych 

posiadanych przez Partnera i klienta Partnera. 

 

4. Asseco BS odpowiada za umyślnie zawinioną utratę lub udostępnienie osobom nieuprawnionym danych 

przechowywanych na serwerze SFTP udostępnionym w ramach świadczenia usługi Biuro online. 

Wszelka dalej idąca odpowiedzialność Asseco BS z tytułu udostępnienia Partnerowi platformy do 

korzystania, jak również odpowiedzialność z tytułu umożliwienia klientom Partnera korzystania z 

elektronicznej wymiany danych pomiędzy klientem Partnera a  Partnerem  jest wyłączona. 

Odpowiedzialność Asseco BS nie podlega ograniczeniu, jeśli szkody  zostały wyrządzone przez Asseco 

BS z winy umyślnej. 

5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Partnera w ramach realizacji umowy jest  

Asseco BS z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c. Podane dane 

będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 

2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach realizacji usługi Biuro online. Każdej osobie przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 
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§ 4 ZMIANY UMOWY 

Strony niniejszym postanawiają rozszerzyć zakres definicji „systemy WAPRO ERP” zawartej w § 1 pkt. 2) 

umowy nadając jej następujące brzmienie: 

 

„2) „systemy WAPRO ERP” – oznacza oprogramowanie komputerowe o nazwach własnych WAPRO Fakir, 

WAPRO Gang, WAPRO Kaper, WAPRO Best, WAPRO Mag, WAPRO Fakturka lub Biuro Rachunkowe 

Online WAPRO ERP – Portal klienta, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Asseco BS i z 

których korzysta Partner dla celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;”. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie i mają zastosowanie także w odniesieniu do zasad 

współpracy Stron w zakresie korzystania z platformy. 

2. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

Asseco Business Solutions S.A.:     Partner: 

 

Data i podpisy:       data i podpisy: 

 

 

 


