Regulamin
prowadzenia Rejestru Grup Witryn
Wydawców i Grup Wydawców
na potrzeby badania Gemius/PBI
1.

Ideą przyświecającą grupowaniu właścicielskiemu jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie w wynikach
badania Gemius/PBI struktury własnościowej rynku online w Polsce. W tym celu prezentowana jest
łączna oglądalności witryn, aplikacji czy playerów należących do jednego wydawcy lub do jednej grupy
wydawców. W rezultacie wydawca może oszacować potencjał reklamowy swoich zasobów a
reklamodawca lub podmiot go reprezentujący, zaplanować kampanię online.
Poniższy regulamin ma wyjaśnić Ci jakie zasady stosujemy tworząc grupy pokazywane w wynikach i jakie
warunki powinieneś spełniać, aby być uznanym przez nas za „Wydawcę” i członka danej „Grupy
Wydawców”.

Rozdział I Ogólnie
1.

2.

3.

4.

Rejestr Grup Witryn Wydawców i Grup Wydawców („Rejestr”) jest jawny. Publikujemy go na stronie:
http://pbi.org.pl/badanie/zasady-badania?locale=pl, abyś Ty i każdy kto jest zainteresowany tym jak i
dlaczego w dany sposób pokazujemy oglądalność w wynikach badania Gemius/PBI („Badanie”), mógł to
łatwo sprawdzić.
My to: Gemius Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B (02-676), wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242932 (też jako „Gemius”). Więcej
dowiesz się o nas tutaj: https://www.gemius.pl.
Prowadzone przez nas grupowanie umożliwia:
a. przypisanie witryny internetowej, playera lub aplikacji internetowej („Witryna” / „Player” /
„Aplikacja”) do Twoich wyników, jeśli wykażesz, że spełniasz warunki z Rozdziału II czyli, że jesteś
„Wydawcą”. Wyniki oglądalności Witryny, Aplikacji czy Player’a dla jednego Wydawcy
prezentujemy jako łączne wyniki „Grupy Witryn Wydawcy” czyli wyniki dla całej Twojej grupy;
b. przypisanie Ciebie jako pojedynczego Wydawcy, do grupy innych Wydawców, jeśli jeden z Was,
czyli jeden Wydawca z mającej powstać grupy, wykaże, że spełniacie warunki z Rozdziału III czyli,
że jesteście podmiotami powiązanymi. Wyniki oglądalności dla wszystkich Wydawców z grupy
prezentujemy jako łączne wyniki „Grupy Wydawców”.
Nazwę grupy będziemy tworzyć w ten sposób, że będą to zawsze dwa człony: „Grupa” i drugi, będący
dla Grupy Witryn Wydawcy nazwą jednej z domen, Twoją nazwą lub znakiem towarowym słownym
(brandem) a dla Grupy Wydawców firmą lub znakiem towarowym słownym (brandem) jednego
z Wydawców.

Rozdział II Jesteś Wydawcą, gdy…
1.

Zgodnie z zasadami, które na potrzeby prowadzenia Badania przyjęliśmy, masz prawo do Witryny
udostępnianej w określonej domenie, czyli jesteś w naszym rozumieniu Wydawcą tej Witryny, jeżeli jesteś
abonentem domeny (widniejesz jako abonent w bazie whois lub jej odpowiedniku). W przypadku jednak,
gdy na Witrynie świadczone są usługi drogą elektroniczną (zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), masz prawo do tej Witryny tylko wówczas, gdy
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2.

3.
4.
5.
6.

to Ty świadczysz te usługi, czyli to Ty zawierasz z użytkownikiem umowę na świadczenie usług. Uznajemy,
że spełniasz ten warunek, jeśli to Ty jesteś wymieniony w regulaminie Witryny, polityce prywatności, a jeśli
ich nie ma, notce prawnej Witryny lub danych kontaktowych.
Aby wykazać, że spełniasz wyżej wskazane warunki:
a. Jako abonent domeny musisz udostępnić nam wraz z wnioskiem zrzut ekranu z bazy whois
z widocznym polem, w którym jako abonent jesteś wpisany;
b. Jeśli na Witrynie świadczone są usługi drogą elektroniczną, musisz udostępnić nam wraz
z wnioskiem zrzut ekranu ze strony internetowej pokazujący właściwy fragment regulaminu
Witryny, polityki prywatności, noty prawnej czy danych kontaktowych lub w samym wniosku
zamieścić link do regulaminu, polityki prywatności, noty prawnej lub danych kontaktowych
Witryny.
Prawo do Witryny udostępnianej w dowolnej subdomenie określonej domeny przysługuje Ci, jeśli jesteś
Wydawcą Witryny udostępnianej w tej domenie.
Prawa do Aplikacji lub Playera, zgodnie z przyjętą przez nas zasadą, przysługują Ci jeśli złożyłeś nam
deklarację i oświadczyłeś nam w niej, że Aplikacja lub Player są Twoje. Wzór deklaracji znajdziesz [tutaj].
Jedna Witryna, Aplikacja lub Player mogą być przypisane wyłącznie do jednego Wydawcy.
Jako Wydawca możesz być członkiem tylko jednej Grupy Wydawców.

Rozdział III Wydawcy mogą stworzyć grupę Wydawców, gdy…
1.

2.
3.

Na potrzeby Badania sięgnęliśmy po globalnie funkcjonujące reguły wypracowane przez biegłych
rewidentów dla wykazywania powiązań pomiędzy podmiotami, tzw. „powiązań efektywnej kontroli”.
Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami, powiązanie efektywnej kontroli, którego istnienie oznacza, że Ty
jako Wydawca możesz zostać przypisany do danej Grupy Wydawców, zachodzi wyłącznie:
a. Pomiędzy Tobą a podmiotami, które wchodzą w skład grupy kapitałowej, wykazywanej
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na podstawie rozporządzeń
1
Komisji Europejskiej, określających międzynarodowe standardy rachunkowości („MSR”), lub
b. pomiędzy poszczególnymi podmiotami, w tym Tobą, których powiązania pozwalałyby im wchodzić
w skład grupy kapitałowej na podstawie MSR, a dla których MSR nie mają zastosowania albo które
MSR nie stosują, i wchodzą w skład grupy kapitałowej, wykazywanej w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym sporządzonym na podstawie odpowiednich przepisów prawa
krajowego właściwego dla podmiotu sporządzającego skonsolidowane sprawozdanie, lub
c. pomiędzy poszczególnymi podmiotami, w tym Tobą których powiązania pozwalałyby im wchodzić
w skład grupy kapitałowej na podstawie MSR, a dla których MSR nie mają zastosowania albo które
MSR nie stosują i nie sporządzają lub nie wchodzą w skład skonsolidowanego sprawozdania
finansowego na podstawie odpowiednich przepisów prawa krajowego.
Istnienie powiązań efektywnej kontroli wykazują dokumenty opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Odpowiednie dokumenty musisz załączyć do wniosku o wpis.
Grupa Wydawców składać się będzie z co najmniej dwóch Wydawców.

Rozdział IV Wpis do Rejestru
1.

2.
3.

Wpis do Rejestru to utworzenie w nim nowej Grupy Witryn Wydawcy lub Grupy Wydawców. Wpisem jest
jednak również dokonanie zmian (aktualizacja) w już utworzonych grupach, rozgrupowanie wszystkich
Witryn dla Grupy Witryn Wydawcy lub wszystkich Wydawców z Grupy Wydawców (usunięcie grupy) jak
również rozgrupowanie części Witryn z Grupy Wydawców lub części Wydawców z Grupy Wydawców.
Wpis do Rejestru następuje na Twój wniosek lub wniosek innego Wydawcy w przypadku gdy dotyczy Grupy
Wydawców („Wnioskujący”).
Jeśli wniosek dotyczy utworzenia Grupy Wydawców to automatycznie tworzona jest również Grupa Witryn
dla każdego z tych Wydawców. Wniosek o utworzenie Grupy Witryn Wydawcy nie oznacza automatycznie
tworzenia Grupy Wydawców.

1

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone standardy rachunkowości zgodnie
z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, wraz z późniejszymi rozporządzeniami zmieniającymi.
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Wniosek składasz w dowolnym terminie, przesyłając drogą elektroniczną na nasz adres e-mail plaudience@gemius.com skan wypełnionego i podpisanego przez uprawnione osoby dokumentu. Skan
powinien być czytelny.
Wzór wniosku najdziesz [tutaj].
Do wniosku dołącz skany dokumentów poświadczających prawdziwość złożonych we wniosku oświadczeń
(są to dokumenty z Rozdziału II ust.2 pkt. a lub b, ust. 4 oraz z Załącznika nr 1 do Regulaminu). Dokumenty
te zostaną upublicznione poprzez umieszczenie do nich linków w Rejestrze.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych i linków do dokumentów w Rejestrze.
Jeśli mamy zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące wniosku możemy:
a. prosić o uzupełnienie jego braków, lub
b. poprosić o wyjaśnienie, lub
c. prosić o przesłanie dodatkowych, innych niż już otrzymane, dokumentów wymienionych
w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Brak współpracy z Twojej strony może spowodować odrzucenie
wniosku.
Powiadomimy Cię o zaakceptowaniu lub odrzuceniu Twojego wniosku. Jeśli wniosek odrzucimy, wyjaśnimy
Ci powody naszej decyzji i będziesz mógł odwołać się od niej zgodnie z procedurą weryfikacji opisaną
w Rozdziale V. Możliwe, że będziesz musiał ponieść koszty przeprowadzenia weryfikacji. O wysokości takich
kosztów poinformujemy Cię przed rozpoczęciem procedury weryfikacji. Jeśli opinia Kancelarii potwierdzi
słuszność naszej decyzji, będziesz zobowiązany do zapłacenia wspomnianych kosztów. Jeśli opinia będzie
odmienna od naszej decyzji, my je uiścimy.
Wpisy dokonane w Rejestrze będą pokazywane w wynikach Badania w następujący sposób:
a. dla danych dziennych – zaktualizowane wyniki zostaną opublikowane w terminie nie dłuższym niż
3 dni robocze od dnia dokonania wpisu w Rejestrze;
b. dla danych tygodniowych – zaktualizowane wyniki zostaną opublikowane za dany tydzień, o ile
wpis został dokonany do środy danego tygodnia włącznie;
c. dla danych miesięcznych – zaktualizowane wyniki zostaną opublikowane za dany miesiąc, o ile
wpis został dokonany do końca 15 dnia danego miesiąca.
Wpisy dokonane w Rejestrze mogą zostać zmienione wyłącznie w wyniku przeprowadzenia procedury
weryfikacji lub na Twój wniosek lub wniosek Wydawcy z Grupy Wydawców, jeśli nastąpiła zmiana stanu
faktycznego, na podstawie którego wpisu dokonaliśmy. Jeśli stan faktyczny się zmieni, a my dowiemy się
o tym z uznanych przez nas za wiarygodne i publicznie dostępnych informacji wezwiemy Cię lub choćby
jednego Wydawcę z Twojej Grupy Wydawców do zaktualizowania wpisu. Twoim obowiązkiem jest jednak
samemu dbać o to, aby wpisy były aktualne i odzwierciedlały zmiany. Wzór dokumentu dla aktualizacji
wpisu [tutaj]. Zasady dotyczące wniosku opisane w niniejszym Regulaminie, jak choćby dołączenie
dokumentów poświadczających prawdziwość złożonych we wniosku oświadczeń czy terminy pokazania
uwzględnionych wpisów w wynikach Badania, znajdą odpowiednie zastosowanie do wniosków
aktualizacyjnych.
Możemy usunąć wpis (czyli rozgrupować Grupę) jeśli mimo wezwania Cię lub choćby jednego Wydawcy
z Twojej Grupy Wydawców do złożenia wniosku aktualizacyjnego, po upływie co najmniej 30 dni od dnia
wysłania wezwania, nie złożono wniosku aktualizacyjnego.
Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy redakcyjne (jak choćby
literówki) lub niezgodności z treścią złożonego wniosku, poprawimy wpis jak najszybciej. O tak drobnej
zmianie nie będziemy Cię jednak informować.

Rozdział V Weryfikacja
1.

2.

3.

Każdy podmiot zainteresowany grupowaniem może wystąpić do nas z żądaniem weryfikacji prawidłowości
wpisu. Jeśli jesteś Wnioskującym, możesz również żądać weryfikacji naszej decyzji o odrzuceniu Twojego
wniosku lub wniosku aktualizacyjnego. Wzór żądania znajdziesz [tutaj].
Żądanie weryfikacji może być złożone w każdej chwili. Gdy je otrzymamy rozpoczniemy procedurę
weryfikacji. Weryfikację tę przeprowadza niezależny audytor, którego wybraliśmy na potrzeby grupowania
– kancelaria prawna, a który swoją marką zagwarantować ma obiektywizm w ocenie naszych decyzji
(„Kancelaria”, „Kancelaria prawna”).
Żądanie weryfikacji, aby było skuteczne wymaga formy pisemnej i:
a. powinno zawierać wskazanie argumentów, które uzasadniają potrzebę weryfikacji;
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b.

4.

5.

6.
7.

powinno zawierać zobowiązanie do poniesienia kosztów związanych z procedurą weryfikacji,
w przypadku gdy słuszność naszej decyzji zostanie potwierdzona;
c. powinno także zawierać wyrażenie zgody na jego upublicznienie poprzez umieszczenie jego skanu
na ogólnodostępnej stronie www;
d. powinno być podpisane przez uprawnione osoby;
e. powinno zostać do nas wysłane pocztą na adres Gemius Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18b, 02-676
Warszawa.
Po otrzymaniu żądania zawiadamiamy Wydawcę lub Wydawców, których interesów ono bezpośrednio
dotyczy, przekazując im kopie żądania. Następnie czekamy 10 dni roboczych, które liczymy od dnia
udostępnienia kopii żądania, na wyjaśnienia. Przekazujemy je wraz z żądaniem do Kancelarii prawnej.
Kancelaria za każdym razem składa oświadczenie o braku konfliktu interesów przy rozpatrywaniu
odwołania. Kancelaria zweryfikuje naszą decyzję najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania od nas
żądania wraz z wyjaśnieniami. Decyzja Kancelarii prawnej wraz z uzasadnieniem podlega publikacji na
stronie internetowej, na której publikowany jest Rejestr, w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym
przekażemy ją Tobie lub zainteresowanym bezpośrednio Wydawcom. Dopiero po dniu publikacji opinii
Kancelarii dokonujemy wynikających z opinii zmian w Rejestrze.
Wynik weryfikacji odzwierciedlamy w wynikach Badania zgodnie z terminami wskazanymi w Rozdziale IV
ust. 10.
Ponowne żądanie weryfikacji dotyczące tego samego wpisu lub tej samej decyzji Gemius możliwe jest tylko
wtedy, jeśli zmieni się stan faktyczny.

Rozdział VI Pozostałe postanowienia
2.

3.

Zmiany w niniejszym Regulaminie możemy wprowadzać po wysłaniu do Wydawców, którzy udostępnili
nam we wnioskach swoje adresy e-mail, informacji e-mailowej z nowym brzmieniem Regulaminu,
i opublikowaniu takiej informacji wraz z nową wersją regulaminu na stronie, na której publikujemy Rejestr.
Termin wejścia w życie zmian wynosi 7 dni roboczych od dnia publikacji na stronie.
W Twoim interesie jest powiadamianie nas o zmianie Twojego adresu e-mail, ponieważ informacje wysłane
na ostatni, jaki nam podasz, będziemy uznawać za doręczone.
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Załącznik nr 1 - Dokumenty wykazujące istnienie warunków opisanych w Rozdziale III
Regulaminu prowadzenia Rejestru Grup Witryn Wydawcy i Grup Wydawców.
Przesłanki występowania
powiązań efektywnej kontroli
(Rozdział III Regulaminu)
przesłanka z ust. 1 pkt. a

Dokumenty wykazujące istnienie przesłanki (terminologia z MSRów)

1.
2.
3.

przesłanka z ust. 1 pkt. b

1.

2.

3.

przesłanka z ust. 1 pkt. C

Kopia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wykazującego
istnienie stosunku kontroli, lub
Wyciąg ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wykazującego
istnienie stosunku kontroli, lub
W przypadku zaistnienia stosunku kontroli po sporządzeniu ostatniego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego lub w przypadku pierwszego roku obrotowego, dla którego
będzie tworzone sprawozdanie finansowe według MSR, pisemne oświadczenie
stwierdzające, że podmiot zależny będzie uwzględniony w sprawozdaniu finansowym za
bieżący rok obrotowy.
Kopia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wykazującego
istnienie stosunku kontroli oraz pisemne oświadczenie podmiotu sprawującego efektywną
kontrolę, stwierdzające łącznie że MSR nie mają dla niego zastosowania lub MSR nie
stosuje, ale podmiot zależny mógłby być uwzględniony w sprawozdaniu finansowym grupy
kapitałowej, gdyby było ono sporządzane według MSR i że podmiot zależny nie występuje w
sprawozdaniu finansowym innego podmiotu*, lub
Wyciąg ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wykazujący
istnienie stosunku kontroli oraz pisemne oświadczenie podmiotu sprawującego efektywną
kontrolę, stwierdzające łącznie, że MSR nie mają dla niego zastosowania lub MSR nie
stosuje, ale dany podmiot zależny mógłby być uwzględniony w sprawozdaniu grupy
kapitałowej, gdyby było ono tworzone na podstawie MSR i że podmiot zależny nie
występuje w sprawozdaniu finansowym innego podmiotu*, lub
W przypadku zaistnienia stosunku kontroli po sporządzeniu ostatniego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego lub w przypadku pierwszego roku obrotowego, dla którego
będzie tworzone sprawozdanie finansowe, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż podmiot
zależny będzie uwzględniony w sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy oraz
pisemne oświadczenie podmiotu sprawującego efektywną kontrolę, stwierdzające, że MSR
nie mają dla niego zastosowania lub MSR nie stosuje, ale podmiot zależny mógłby być
uwzględniony w sprawozdaniu grupy kapitałowej, gdyby było ono tworzone na podstawie
MSR i że podmiot zależny nie występuje w sprawozdaniu finansowym innego podmiotu*.

*Występowanie w sprawozdaniu finansowym innego podmiotu, oznacza występowanie jako podmiot
zależny w rozumieniu MSR.
Pisemne oświadczenie podmiotu sprawującego efektywną kontrolę, stwierdzające łącznie iż:
a.

b.
c.

MSR nie mają dla niego zastosowania lub nie stosuje MSR, ale podmiot zależny mógłby być
uwzględniony w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej, gdyby było tworzone
na podstawie MSR,
podmiot zależny nie występuje w sprawozdaniu finansowym innego podmiotu*,
oraz wykazujące podstawę do przyjęcia istnienia stosunku kontroli w rozumieniu MSR,

wraz z odpisami dokumentów prywatnych lub urzędowych, na podstawie których kontrola
w rozumieniu MSR może zostać wykazana, np.:
i.
odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (oryginały,
wydruki odpowiadające odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrane
na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) dla podmiotu
kontrolującego i kontrolowanego, z datą nie starszą niż sprzed trzech miesięcy licząc
od dnia przedstawienia Gemius, lub
ii.
kopia zawiadomienia, którym podmiot kontrolujący („dominujący” odpowiednio
do postanowień ustawy Kodeks Spółek Handlowych) winien poinformować podmiot
kontrolowany („zależny” odpowiednio do postanowień Kodeksu Spółek Handlowych)
o powstaniu stosunku kontroli („dominacji” odpowiednio do postanowień ustawy
Kodeks Spółek Handlowych), lub
iii.
wydruk lub kopia ogłoszenia dla spółki kontrolowanej z Monitora Sądowego
i Gospodarczego, lub
iv.
wyciąg z umowy/porozumienia, na podstawie której/którego zaistniał stosunek
kontroli pomiędzy podmiotem kontrolującym a kontrolowanym lub sama
umowa/porozumienie.
*Występowanie w sprawozdaniu finansowym innego podmiotu, oznacza występowanie jako podmiot
zależny w rozumieniu MSR.
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