
Kampania reklamowa Wonga.com – zasady współpracy 
 

 

1. W kampanii reklamowej Wonga.com zakazane jest korzystanie przez Partnera z: 
a. ramek iFrame, 
b. reklamy typu Pop-Under/Pop-Ups, 
c. kopii/imitacji czy obrazu strony wonga.com, 
d. systemów typu paid-mailer, cash-back, systemów bonusowych, liczników 

odwiedzin i podobnych (bez uzyskania wcześniejszej akceptacji Reklamodawcy), 
2. W trakcie współpracy Partnera obowiązuje: 

a. Zakaz pozyskiwania klientów poprzez reklamę SEM, zakaz wykorzystywania nazwy 
marki w kampaniach (Brand Bidding). 

b. Zakaz ingerowania, przekształcania linków Dostawcy lub ich maskowania. 
c. Zakaz bezpośredniego przekierowania na stronę Reklamodawcy oraz 

generowania sztucznego ruchu oraz kliknięć na stronie. 
d.  Zakaz wykorzystania stron przekierowujących ruch do torrentów. 
e. Zakaz wykorzystania nazwy/marki Dostawcy i ofert w reklamach na Facebooku, 
f. Zakaz tworzenia na Facebooku Fanpages z nazwą Reklamodawcy lub Dostawcy, 
g. Zabrania się „nagradzania” (premiowania) internautów za wejście na stronę (np. 

poprzez wirtualną walutę) Reklamodawcy, 
h. Zabrania się wykorzystywania oferty, własności intelektualnej oraz nazwy i marki 

firmy Reklamodawcy jako przedmiotu gier losowych i konkursów. 
i. Zakaz wykorzystywania materiałów innych, niż pochodzących od Dostawcy i 

Reklamodawcy. Jeżeli Partner chce użyć własnych materiałów lub własnego 
tekstu reklamowego (copy) musi się każdorazowo uprzednio skontaktować 
z Dostawcą celem uzyskania zgody i zatwierdzenia materiału, w przypadku 
samodzielnego przygotowania kreacji obowiązuje: 
- zakaz pokazywania banknotów/monet na kreacjach, 
- zakaz sugerowania jakiegokolwiek celu, w którym może być wzięta pożyczka, 
- zakaz podawania jakichkolwiek informacji dotyczących hazardu, konkursów, 
loterii, możliwości wygrania pieniędzy. 

j. Partner zobowiązuje się do aktualizacji materiałów Reklamodawcy niezwłocznie 
po otrzymaniu informacji o zmianie drogą elektroniczną od Dostawcy, 

3. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania serwisów promujących 
produkty Wonga.com  oraz do wyłączenia z kampanii ze skutkiem natychmiastowym 
Wydawców emitujących  treści naruszających prawo lub normy obyczajowe, a w 
szczególności: 
a) treści pornograficznych i erotycznych, 
b) treści obraźliwych, oszczerczych, naruszających dobra osobiste innych osób, 
c) treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów 

między narodami lub religiami, 
d) treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy 

też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez 
udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw 
autorskich lub innych praw własności intelektualnej. 



4. Dodatkowo Reklamodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia Wydawcy ze 
skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:  
a. Jakiejkolwiek modyfikacji Kreacji Reklamowych udostępnionych przez 

Reklamodawcę lub umieszczenia Kreacji Reklamowych aktywowanych 
automatycznie po wejściu na Serwis; 

b. Umieszczania Kreacji Reklamowych w systemach "pay-to-click" lub "click-
harvester" bądź innych systemach, skryptach, programach lub metodach 
mających na celu wygenerowanie sztucznych aktywacji Kreacji Reklamowych 

c. Samodzielnego i nieuzgodnionego z Reklamodawcą umieszczenia kodu Kreacji 
Reklamowych na innej stronie aniżeli Serwis, którego powierzchnia jest 
przedmiotem Umowy, w szczególności w okienku typu "pop-up", "pop-down" lub 
innym niestatycznym i nieintegralnym elemencie Serwisu oraz na oddzielnej 
stronie, uruchamianej jednocześnie z Serwisem, jak również w treści wiadomości 
e-mail, wiadomości typu "Instant Messaging", wiadomości zamieszczonej na 
forum dyskusyjnym, księgach gości lub innych podobnych miejscach; 

d. Rozsyłania masowej informacji o Serwisie lub przekierowania zawartego w 
hiperłączu do użytkowników Internetu (tzw. spamming), przy wykorzystaniu 
dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, 
IRC itp.) bądź samodzielnego i nieuzgodnionego z Dostawcą umieszczenia Kreacji 
Reklamowych na stronie o charakterze "łańcuszka szczęścia" lub innej stronie 
służącej do masowego przesyłania 

e. Naruszenia przez Partnera Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 


