
Regulamin 
 

 

umieszczania reklam na ogrodzeniach nieruchomości stanowiących własność Rynex sp. z 

o.o., położonych w Płocku przy ulicach: Rembielińskiego 6B, Miodowej 1, Bielskiej 56, 

Bielskiej 29, Nowy Rynek 1, Narodowych Sił Zbrojnych/Bielskiej, a także emisji reklam 

na ekranach ledowych na terenie Dworca znajdującego się w Płocku przy ul. Dworcowej 

46. 
 
W okresie od dnia opublikowania niniejszego regulaminu do dnia 13.10.2019 roku mogą być 

umieszczane bannery oraz billboardy na ogrodzeniach nieruchomości, o których mowa 

powyżej, a od dnia opublikowania niniejszego regulaminu do dnia 11.10.2019 roku mogą być 

emitowane reklamy na ekranach LED przy ul. Dworcowej 46 w Płocku. 

 
1. Administratorem miejsc reklamowych na ogrodzeniach nieruchomości oraz na ekranach 

ledowych wskazanych w tytule jest Rynex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą przy ul. 1-go Maja 7A w Płocku (dalej „Rynex sp. z o.o.”). 
 
2. W okresie od dnia opublikowania niniejszego regulaminu do dnia 13.10.2019 roku każdy 

może umieścić banner reklamowy na ogrodzeniach oraz ekranach ledowych, o których mowa 

powyżej, o ile zawrze z Rynex sp. z o.o. odpowiednią umowę lub dokona zgłoszenia w formie 

pisemnej oraz dokona wskazanej w niniejszym regulaminie opłaty do dnia 13.09.2019 roku. 
 
3. Żaden z bannerów reklamowych oraz materiałów reklamowych nie może mieć wymiarów 

większych, niż wskazane przez Rynex sp. z o.o. miejsca do ich umieszczenia, w 

szczególności banner reklamowy nie może wystawać poza ogrodzenie. 
 
4. Szczegółowe wskazanie przez Rynex sp. o.o. miejsca na ogrodzeniu do umieszczenia na 

nim bannera reklamowego jest ostateczne i Strona (Kontrahent) umowy nie może żądać 

zmiany miejsca ekspozycji bannera oraz nie może z tego tytułu podnosić jakichkolwiek 

zarzutów w stosunku do Rynex sp. z o.o. 
 
5. Opłata z tytułu umieszczenia na ogrodzeniu bannera reklamowego lub emisji materiałów 

reklamowych na wyświetlaczach ledowych wynosi 20,0 złotych netto (kwota będzie 

powiększona o odpowiednią wartość podatku VAT) bez względu na wymiary bannera lub 

materiałów reklamowych na ekranach ledowych. Zawarcie odpowiedniej umowy lub 

dokonanie zgłoszenia i uiszczenie opłaty uprawnia do umieszczenia bannera na ogrodzeniu do 

dnia 13.10.2019 roku lub wyświetlania statycznej reklamy na ekranach ledowych do dnia 

11.10.2019 roku. Strona zobowiązana jest do natychmiastowego usunięcia materiałów 

reklamowych po dniu 18.10.2019 roku. Wszystkie emitowane na wyświetlaczach ledowych  
reklamy zostaną usunięte nie później, niż 11.10.2019 roku.  
W przypadku, gdy Strona nie usunie bannera reklamowego, który wywiesiła, Rynex sp. z o.o. 

po dniu 18.10.2019 roku sukcesywnie będzie usuwać bannery reklamowe na koszt Strony, 

która je wywiesiła. Rynex sp. z o.o. jednostronnie ustala częstotliwość emisji reklam na 

ekranach ledowych i okresy ich wyświetlania. 



6. Rynex sp. z o.o. nie przechowuje usuniętych z ogrodzeń bannerów reklamowych oraz nie 

przechowuje plików cyfrowych z materiałami reklamowymi wyświetlanymi na 

wyświetlaczach ledowych. 
 
7. Strona, która wywiesiła banner reklamowy na ogrodzeniu lub której materiały reklamowe 

były emitowane na wyświetlaczach ledowych nie może żądać od Rynex sp. z o.o. 

jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu usunięcia po dniu 18.10.2019 roku z ogrodzeń 

bannerów reklamowych i ich utylizacji lub z tytułu nieprzechowywania przez Rynex sp. z o.o. 

plików cyfrowych z emitowanymi wcześniej reklamami. 
 
8. W przypadku zawarcia pomiędzy Stroną, a Rynex sp. z o.o. umowy dotyczącej 

umieszczenia i ekspozycji bannera reklamowego lub emisji materiałów reklamowych na 

wyświetlaczach ledowych, ale jej nieopłacenia w odpowiednim terminie, banner lub materiały 

reklamowe na wyświetlaczach ledowych nie mogą zostać umieszczone i eksponowane, a już 

wywieszony i eksponowany banner lub reklama na wyświetlaczach ledowych mogą zostać 

przez Rynex sp. z o.o. usunięte lub usunięte i zutylizowane bez możliwości żądania przez 

Stronę (Kontrahenta) od Rynex sp. z o.o. jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. 
 
9. Wszelką odpowiedzialność za szkodę na mieniu lub osobie wywołaną przez banner 

reklamowy lub przez konstrukcję, na jakiej został umieszczony, ponosi wyłącznie Strona 

(Kontrahent). Strona (Kontrahent) ponosi także odpowiedzialność za wszelkie szkody 

powstałe przy montażu lub demontażu bannera reklamowego. Za działania lub zaniechania 

osób trzecich podejmujących jakiekolwiek czynności związane z montażem lub demontażem 

bannera Strona (Kontrahent) ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania 

własne. Wszelkie czynności montażowe i demontażowe bannerów reklamowych 

wykonywane są wyłącznie przez Stronę (Kontrahenta). 
 
10. Montaż lub demontaż bannera reklamowego nie może powodować naruszenia konstrukcji 

ogrodzenia oraz nie może przyczynić się do jego destabilizacji. W przypadku powstania 

ryzyka destabilizacji ogrodzenia z uwagi np. na rozmiary bannera, który miałby być na nim 

umieszczony, Rynex sp. z o.o. może odmówić jego umieszczenia na ogrodzeniu. 
 

11. Rynex sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności zarówno za treść umieszczoną na 

którymkolwiek bannerze lub materiałach reklamowych na wyświetlaczach ledowych, jak i 

formę graficzną reklamy. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Stronie. 
 

12.Rynex sp. z o.o. przysługuje uprawnienie do usunięcia w dowolnym momencie materiałów 

reklamowych na wyświetlaczach ledowych lub któregokolwiek bannera z miejsca jego 

wywieszenia w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, iż treść reklamy lub jej forma 

stanowi naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej, zasad współżycia społecznego lub dobrych 

obyczajów. W przypadku powyższym Stronie zostanie zwrócona opłata, którą wniosła do 

Rynex sp. z o.o., w wartości nominalnej. Strona nie może domagać się jakiegokolwiek 

odszkodowania od Rynex sp. z o.o. z tytułu usunięcia materiałów reklamowych na 

wyświetlaczach ledowych lub któregokolwiek bannera z miejsca jego wywieszenia w 

przypadku uzasadnionego przypuszczenia, iż treść materiałów reklamowych na 

wyświetlaczach ledowych lub treść bannera lub jego forma stanowi naruszenie dóbr 



osobistych osoby trzeciej, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów. W 

przypadku powyższym uznaje się, iż doszło do odstąpienia od umowy przez Rynex sp. z o.o. 
 

13. Rynex sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę względem Strony 

w przypadku, gdy banner zostanie usunięty, zamazany, uszkodzony lub zniszczony w 

jakikolwiek sposób przez osobę niebędącą pracownikiem Rynex sp. z o.o. Banner usunięty, 

zamazany, uszkodzony lub zniszczony Strona może na własny koszt zastąpić innym 

bannerem o treści i formie identycznej, co banner dotychczasowy, bez konieczności 

ponoszenia dodatkowej opłaty. 

 
14. Rynex sp. z o.o. może odmówić zawarcia umowy emisji materiałów reklamowych na 

wyświetlaczach ledowych lub ekspozycji bannera reklamowego na którymkolwiek z 

ogrodzeń nieruchomości, o których mowa w niniejszym regulaminie, w przypadku braku 

odpowiedniego miejsca na ogrodzeniu lub braku możliwości wyświetlania reklam na 

wyświetlaczach ledowych, bądź w innym uzasadnionym przypadku. Strona nie może 

domagać się od Rynex sp. z o.o. jakiegokolwiek odszkodowania z powyższego tytułu. 

 

15.Samowolne wywieszenie bannera reklamowego przez Stronę jest zabronione. Za 

bezumowne korzystanie z ogrodzeń nieruchomości Strona zobowiązana jest do 

niezwłocznego zapłacenia na rzecz Rynex sp. z o.o. odszkodowania w wysokości 5.000,0 

(pięć tysięcy złotych) za każdy bezumownie umieszczony banner. 

 

16. Rynex sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz Strony w przypadku 

niemożliwości lub znacznego utrudnienia emisji materiałów reklamowych na ekranach 

ledowych z przyczyn niezależnych od Rynex sp. z o.o., w szczególności w przypadku braku 

zasilania energią elektryczną, uszkodzenia ekranu ledowego itp. 
 
17. Administratorem Państwa danych osobowych jest RYNEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 

przy ul. 1-go Maja 7a. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od 

Państwa i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Okres, przez który Państwa dane 

osobowe będą przechowywane – czas realizacji umowy oraz ewentualnych roszczeń z niej 

wynikających. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


