
UMOWA

zawarta w Warszawie, w dniu  ____ _______ roku , zwana dalej „Umową” albo „niniejszą
umową”, pomiędzy:

Mate academy PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul.
Telewizyjna 24, 01-492 Warszawa, KRS: 0001014699 NIP: 5223247349 reprezentowaną przez
Maksym Lysak, prezesa zarządu, zwaną dalej: „Mate academy” albo „Spółką”;

_______________________________________, numer dowodu osobistego:
________________________, adres zamieszkania: ________________________
_________________________________ NIP/PESEL: _____________________, 
zwanym/zwaną dalej: „Użytkownikiem”;

zwanymi dalej łącznie ”Stronami” albo indywidualnie „Stroną”, następującej treści:

§1. Postanowienia wstępne

1. Spółka świadczy usługi szkoleniowe w branży IT, których celem jest przygotowanie jej
klientów do zdobycia i utrzymania zatrudnienia i zarobkowania w sektorze usług IT.

2. Spółka świadczy swoje usługi za pośrednictwem platformy internetowej o nazwie „Mate
academy”, dostępnej pod adresem: mate.academy, umożliwiającej dostęp do szeregu,
wybieranych przez klientów pakietów szkoleń.

3. Spółka świadczy swoje usługi również w modelu, w ramach którego pokrywa koszty
szkolenia w branży IT w zamian za prawo do otrzymania części ich późniejszego
wynagrodzenia w podmiotach z branży IT (w razie nieotrzymania przez danego klienta
zatrudnienia w branży IT, Spółka nie otrzymuje od szkolonego przez nią klienta żadnego
wynagrodzenia za wykonaną usługę).

4. Użytkownik jest zainteresowany zakupem szkoleń prowadzonych przez Spółkę, właśnie w
modelu opisanym w ustępie 3 powyżęj.

§2.  Przedmiot Umowy

1. Spółka zobowiązuje się świadczyć usługi szkoleniowe wskazane w ustępie 2 poniżej (dalej:
„Usługi”) na rzecz Użytkownika, co Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się płacić za te
Usługi na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

2. Na potrzeby niniejszej Umowy, Usługi obejmują szkolenie Użytkownika na kursie „FE”
trwającym 4 miesięcy (dalej: „Kurs”) zapewniający rozwój zawodowy Użytkownika,
nabycie przez Użytkownika profesjonalnej wiedzy i umiejętności przydatnych do
późniejszego zatrudnienia Użytkownika w branży IT jako specjalista informatyk (bądź
osoba na porównywalnym stanowisku).

3. Użytkownik jest uprawniony uczestniczyć w dodatkowych kursach organizowanych przez
Spółkę, a mianowicie: kursach z innych przedmiotów technicznych i kursach języka
angielskiego, dostępnych na platformie edukacyjnej Spółki w okresie obowiązywania
niniejszej umowy.

4. Szkolenie Użytkownika na wybranym Kursie, jak również udział w dodatkowych kursach
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organizowanych przez Spółkę, odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem sieci Internet
oraz programu do komunikowania się wskazanego przez Spółkę.

§3. Definicje niektórych pojęć zawartych w Umowie

1. „Zaangażowanie w Obszarze IT” (dalej również: „Zaangażowanie”) – zawarcie przez
Użytkownika po zawarciu niniejszej umowy jakiejkolwiek umowy o pracę lub innej
umowy o podobnym charakterze (np. umowa o świadczenie usług, umowa o wykonanie
prac, umowa o utworzeniu lub przeniesieniu własności intelektualnej i praw własności
intelektualnej, umowa z niezależnym wykonawcą, jakąkolwiek ustną umową o płatność,
również w ramach działalności gospodarczej itp.) z dowolną osobą fizyczną lub prawną, w
zakresie świadczenia usług/pracy itp. w branży IT („Umowa IT”). Dla celów niniejszej
Umowy, Zaangażowanie obejmuje również wszelkie opłacone rzeczywiste świadczenie
usług lub wykonywanie prac przez Użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio, w tym za
pośrednictwem osób prawnych lub innych podmiotów) w obszarze technologii
informatycznych, które rozpoczęło się po podpisaniu niniejszej umowy. Dowodem
Zaangażowania może być jakakolwiek informacja dotycząca takiego Zaangażowania, w tym
m. in. informacje z portali społecznościowych, informacje od władz państwowych, w tym
organów podatkowych, informacje z dowolnego otwartego źródła informacji i innych
źródeł, nie zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, informacje od osób fizycznych
lub prawnych, itp.

2. „Okres Zaangażowania” – okres rozpoczynający się w dniu rozpoczęcia Zaangażowania
w Obszarze IT i kończący się w dniu zakończenia Zaangażowania w Obszarze IT; Okres
Zaangażowania może zostać zawieszony i wznowiony wedle uzgodnień Stron.

3. „Dochód Użytkownika” – wszelkie kwoty otrzymane przez Użytkownika (niezależnie od
osoby bądź podmiotu za pośrednictwem którego kwoty te są otrzymywane) w wyniku oraz
w związku z Zaangażowaniem w Obszarze IT, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca
Zaangażowania, chyba że warunki niniejszej Umowy stanowią inaczej. W celu uniknięcia
wątpliwości, Dochód Użytkownika jest ustalany po naliczeniu, potrąceniu i zapłaceniu
podatków i obejmuje wszelkie kwoty otrzymane przez Użytkownika w związku z
Zaangażowaniem w jakikolwiek sposób, w tym za pośrednictwem serwisów płatniczych, w
tym Payoneer, Transferwise, PayPal, Skrill, Stripe i poprzez inne podobne usługi i
technologie.

4. „Materiały Szkoleniowe” - wszelkie informacje, dane, materiały lub własność
intelektualną wykorzystywane przez Spółkę w ramach Kursu za świadczenie Usług.
Materiały szkoleniowe obejmują między innymi: skrypty, kody źródłowe, kod wynikowy i
inne kody czytelne dla człowieka i możliwe do interpretacji przez komputer, biblioteki i
inne komponenty oprogramowania, tekst, dźwięk, zdjęcia, grafiki, animacje, treści wizualne
i inne, plany, szkice, chronione lub nie chronione prawem autorskim, znaki towarowe,
wzory użytkowe, wzory przemysłowe, tajemnice handlowe, know-how, bazy danych,
patenty itp.

§4. Sposób wykonywania Umowy

1. W celu należytego wykonania niniejszej umowy, Spółka uprawniona jest do wykonywania
następujących czynności:
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a) angażowania osób trzecich do wykonywania Umowy;

b) otrzymywania od Użytkownika informacji niezbędnych do wykonywania Umowy;

c) nadzorowania szkolenia Użytkownika w trakcie Kursu.

2. Aby wykonywanie Umowy przez Spółkę było możliwe, Użytkownik wyraża zgodę i
zobowiązuje się do:

a) przygotowania i dysponowania przez cały okres Kursu komputerem osobistym lub
laptopem o zalecanych następujących lub wyższych parametrach: Procesor 2GHz
(min. 2 rdzenie, 4 wątki); 8 GB RAM; Dysk SSD 256 GB; kamera internetowa 720p,
mikrofon;

b) sumiennego wykonywania wszystkich rodzajów zadań przewidzianych programem
Kursu, w terminach określonych przez Spółkę lub osoby trzecie upoważnione przez
Spółkę;

c) dyspozycyjności (braku jakichkolwiek zobowiązań, szczególnie pracy, nauki, urlopu,
itp.) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, w okresie Kursu i
uczestniczenia we wszystkich szkoleniach z włączoną kamerą internetową;

d) stosowania się do wskazówek Spółki dotyczących zatrudnienia, zawierania umów i
rozwoju kariery w obszarze IT;

e) stworzenia i utrzymywania przez cały okres trwania Kursu warunków niezbędnych do
wykonania przez Spółkę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;

f) terminowego (w terminach określonych przez Spółkę), dostarczania wszelkich
niezbędnych dokumentów, materiałów i informacji;

g) zapewnienia nieograniczonego dostęp do komputera, szybkiego Wi-Fi i cichego
miejsca do pracy;

h) poinformowania Spółki na piśmie o następujących okolicznościach nie później niż 5
(pięć) dni kalendarzowych od daty ich wystąpienia: wystąpienie: (i) faktu każdego
Zaangażowania w Obszarze IT i/lub fakt zakończenia Okresu Zaangażowania (ii)
zarejestrowaniu przez Użytkownika działalności gospodarczej (jednoosobowej albo w
innej jakiejkolwiek formie) oraz (iii) jakichkolwiek nieprawidłowości w wykonywaniu
niniejszej umowy.

3. Spółka będzie każdorazowo informowała Użytkownika o rozpoczęciu szkolenia, czasie i
miejscu szkolenia, za pomocą środków komunikacji, komunikatorów i/lub innych środków
określonych według wyłącznego uznania Spółki.

4. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w zakresie
nagrania Kursu prowadzonego w ramach niniejszej Umowy. Od dnia zawarcia Umowy
Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach
szkoleniowych i marketingowych, poprzez publikację zdjęć i fragmentów nagrań Kursu
prowadzonego na podstawie niniejszej umowy w Internecie, w tym w kanałach mediów
społecznościowych.
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5. W przypadku, gdy Użytkownik odmawia udziału w Kursie lub ukończenia Kursu lub nie
wykonuje zadań przewidzianych w Kursie, opiekun Użytkownika zwróci się do
Użytkownika z żądaniem udzielenia informacji czy będzie on uczestniczyć w Kursie i
wykonywać zadania. Jeśli Użytkownik nie odpowie lub zobowiąże się uczestniczyć w
Kursie, lecz zobowiązania w tym zakresie nie wykona w ciągu 7 dni (jeśli nie uzgodniono
innego terminu), Użytkownik może zostać usunięty z Kursu, z obowiązkiem uiszczenia
uzgodnionych w niniejszej umowie wszystkich płatności.

§5. Potwierdzenie wykonania świadczenia

1. Po wykonaniu Usługi przez Spółkę, Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić ten fakt,
podpisując stosowny protokół odbioru (dalej: „Protokół Odbioru”).

2. Użytkownik podpisze i przekaże Spółce Protokół Odbioru drogą elektroniczną lub
osobiście, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Kursu.

3. W razie odmowy podpisania bądź przekazania Spółce Protokołu Odbioru, Użytkownik
przesyła Spółce oświadczenie od odmowie potwierdzenia wykonania Usługi; oświadczenie
takie musi zawierać uzasadnienie. W takim przypadku Strony uzgadniają listę braków
świadczonych Usług oraz warunki ich naprawy. Po usunięciu braków, Użytkownik dokonuje
odbioru stosownie do procedury zawartej w ustępie 1 i 2 powyżej.

4. Usługę uważa się za należycie wykonaną i płatną po sporządzeniu przez Strony Protokołu
Odbioru. Usługę uważa się również za należycie wykonaną, jeżeli w ciągu 3 (trzech) dni
roboczych od otrzymania przez Użytkownika projektu Protokołu Odbioru, Użytkownik nie
podpisze bądź nie odeśle go, nie przesyłając jednocześnie umotywowanego oświadczenia o
odmowie potwierdzenia wykonania Usługi.

§6. Wynagrodzenie i sposób jego zapłaty

1. Wynagrodzenie Spółki z tytułu wykonania Usługi wynosi 12% (dwanaście procent)
Dochodu Użytkownika. Wynagrodzenie staje się należne od daty Zawarcia przez
Użytkownika Umowy IT i będzie wypłacane Spółce co miesiąc przez 36 (trzydzieści sześć)
pierwszych pełnych miesięcy Okresu Zaangażowania.

2. Zapłata wynagrodzenia będzie się odbywać w następujący sposób:

a) Użytkownik dokona pierwszej wpłaty w wysokości 12% (dwunastu procent)
otrzymanego przez Użytkownika Dochodu Użytkownika za pierwszy pełny miesiąc
kalendarzowy Okresu Zaangażowania w terminie do 20 (dwudziestego) dnia
następnego miesiąca kalendarzowego;

b) Użytkownik jest zobowiązany do dokonywania dalszych miesięcznych płatności w
wysokości 12% (dwunastu procent) Dochodu Użytkownika do 20 dnia każdego
następnego miesiąca, aż spłaty całości Wynagrodzenia należnego Spółce.

3. Strony ustalają, że w przypadku rozwiązania Umowy IT w okresie pobierania
wynagrodzenia przez Spółkę, płatność za Usługi zostanie wstrzymana do czasu wznowienia
zatrudnienia Użytkownika.

4. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie, w przypadku zawieszenia i
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kolejnego wznowienia Okresu Zaangażowania, całkowite wynagrodzenie za Usługę będzie
nie niższe niż 12% (dwanaście procent) całkowitego Dochodu IT Użytkownika w okresie
pełnych 36 miesięcy uzyskiwania przez niego Dochodu IT (zawieszenia Okresu
Zaangażowania wydłużają łączny okres związania Umową).

5. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej umowie, w przypadku odmowy przez
Użytkownika wzięcia udziału w Kursie albo jego dokończenia bądź niewykonywania zadań
przewidzianych Kursem, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Spółce
wynagrodzenia, które będzie obliczane w następujący sposób:

a) 12% (dwanaście) Dochodu Użytkownika otrzymanego przez Klienta w ciągu 9
miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia uzyskiwania Dochodu IT – w przypadku
odmowy uczestnictwa w Kursie przez Użytkownika w ciągu pierwszych 25 dni
kalendarzowych od daty rozpoczęcia;

b) 12% (dwanaście) Dochodu Użytkownika otrzymanego przez Użytkownika w ciągu 18
miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia uzyskiwania Dochodu IT – w przypadku
odmowy udziału Użytkownika w Kursie w okresie od 26 do 55 dnia kalendarzowego
od daty rozpoczęcia Kursu (jeżeli całkowity czas trwania takiego Kursu wynosi 100 i
więcej dni kalendarzowych) lub w okresie od 26 do 41 dnia kalendarzowego od daty
rozpoczęcia Kursu (jeżeli całkowity czas trwania takiego Kursu wynosi mniej niż 100
dni kalendarzowych);

c) na zasadach ogólnych uzgodnionym w niniejszym paragrafie (w szczególności w
ustępie 1 powyżej), jeśli Użytkownik zrezygnuje z Kursu po 41. dniu kalendarzowym
od daty rozpoczęcia Kursu (w wypadku, gdy całkowity czas trwania Kursu nie
przekracza 100 dni kalendarzowych) bądź po 55. dniu kalendarzowym od daty
rozpoczęcia Kursu (w wypadku, gdy całkowity czas trwania Kursu wynosi co najmniej
100 dni kalendarzowych.

6. Na potrzeby realizacji postanowień niniejszego paragrafu Użytkownik jest zobowiązany:

a) dostarczać Spółce uwierzytelnione kopie zaakceptowanych przez władze podatkowe
deklaracji podatkowych w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia, w
którym upłynął termin ich złożenia właściwym organom, w przypadku zarejestrowania
się przez Użytkownika jako przedsiębiorca lub uzyskania podobnego statusu
umożliwiającego Użytkownikowi prowadzenie działalności gospodarczej;
zobowiązanie to jest ważne przez cały okres pobierania wynagrodzenia przez Spółkę
od Użytkownika;

b) dostarczać Spółce co kwartał, nie później niż do 20 (dwudziestego) dnia miesiąca
następującego po kwartale sprawozdawczym, dokumentację potwierdzającą kwoty
wypłacone Użytkownikowi w związku z Zaangażowaniem w Obszarze IT za kwartał
sprawozdawczy (gdy Użytkownik zawiera umowę o pracę lub jakąkolwiek umowę
cywilną w obszarze IT jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej); Strony
ustalają, że w każdym przypadku taki dokument musi być własnoręcznie podpisany
przez Użytkownika, musi zawierać informację o okresie, jakiego dotyczy oraz
informacje o wszystkich kwotach otrzymanych przez Użytkownika w związku z
Zaangażowaniem w tym okresie (Dochód Użytkownika wypłacony w danym kwartale
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sprawozdawczym).

7. W celu realizacji postanowień zawartych w niniejszy paragrafie, Spółka jest uprawniona do:

a) monitorowania aktywności zawodowej Użytkownika w obszarze IT;

b) na podstawie zgody Użytkownika zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
zwracania się z żądaniem udzielenia informacji o dochodach i aktywności zawodowej
Użytkownika, do wszelkich podmiotów, w tym organów administracji publicznej.

8. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, w przypadku zatajenia przez
Użytkownika faktu uzyskania Dochodu w IT, nie przekazywania Spółce informacji w tym
zakresie bądź podawania nieprawdziwych informacji w tym zakresie Spółka będzie
uprawniona do określenia wysokości Dochodu IT Użytkownika wedle własnego
szacowania, z uwzględnieniem dostępnych informacji o wynagrodzeniach na
porównywalnych stanowiskach.

9. Spółka może zezwolić Użytkownikowi na przesunięcie terminu płatności wynagrodzenia. W
takim przypadku bieg terminu Okresu Zaangażowania ulega zawieszeniu na czas takiego
odroczenia.

10. Wszystkie płatności będą dokonywane przelewem bankowym, na rachunek bankowy
wskazany przez Spółkę przez konto Użytkowania na platformie mate.academy.

11. Całkowite wynagrodzenie Spółki na podstawie niniejszej umowy składa się z sumy
wszystkich płatności za 36 (trzydzieści sześć) pełnych miesięcy kalendarzowych Okresu
Zaangażowania.

12. Wszelkie płatności na podstawie niniejszej umowy będą dokonywane w Euro.

13. W razie, gdyby zawarte w niniejszej umowie powyżej postanowienia dotyczące sposobu
obliczania wysokości wynagrodzenia Spółki były nieważne, nieskuteczne bądź nie
pozwoliły na ustalenie tego wynagrodzenia, Spółka jest uprawniona do żądania
wynagrodzenia za Usługi w ryczałtowej kwocie w wysokości 8500 Euro.

§7. Poufność

1. W rozumieniu niniejszej umowy „Informacje poufne” to wszelkie dokumenty i informacje
przekazywane przez jedną Stronę drugiej Stronie w jakiejkolwiek formie, należące do Stron,
używane przez Strony lub nabyte przez Strony w ramach wykonywania ich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.

2. Informacje poufne obejmują:

− materiały szkoleniowe;

− umowy, protokoły, umowy przedwstępne, wszelkie jednostronne, dwustronne i

wielostronne oświadczenia woli;

− koszt wykonanych/dostarczonych prac i Usług, kwoty i formy płatności za te prace i
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Usługi;

− wszelkie inne informacje otrzymane w jakiejkolwiek innej formie zawierające

adnotację lub wskazujące na ich poufny charakter informacji.

3. Informacje poufne obejmują również dane uwierzytelniające dostęp do strony internetowej
mate.academy, prace domowe wykonywane przez Użytkownika, informacje dotyczące
procesu studiowania, know-how, show-how, inne przedmioty własności intelektualnej
Spółki, w tym zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane oraz całą powiązaną
dokumentację.

4. Następujące informacje nie są uważane za poufne:

− informacje zawarte w oficjalnych raportach, komunikatach prasowych i innych

materiałach upublicznionych przez Stronę;

− informacje dotyczące świadczenia usługi w ramach niniejszej umowy, o ile ma to na

celu zapoznanie się osób trzecich z kwalifikacjami zawodowymi Użytkownika.

5. Strony zobowiązują się nie wykorzystywać i nie ujawniać Informacji Poufnych
jakimkolwiek osobom trzecim (z wyjątkiem przypadków, w których ujawnienie Informacji
Poufnych jest wymagane przez przepisy prawa) w okresie obowiązywania niniejszej
Umowy i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

§8. Poufność

1. Wszelkie informacje związane z Umową (inne niż te dostępne publicznie), dane
uwierzytelniające do strony Mate academy, treść kursów, prace domowe, techniki
nauczania, informacje dotyczące procesu nauczania, know-how, show-how i inne
przedmioty własności intelektualnej Spółki, zarówno zarejestrowane, jak i
niezarejestrowane, są ściśle poufne i uznawane za tajemnicę handlową (dalej: “Informacje
Poufne”) i nie będą ujawniane przez Klienta bezpośrednio lub pośrednio żadnej innej osobie
fizycznej lub prawnej, w tym władzom publicznym, w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem
sytuacji wyraźnie wymaganych przez prawo, tak długo jak Informacje Poufne mają wartość
handlową dla Mate academy.

§9. Oświadczenia i zapewnienia Stron

1. Spółka niniejszym wyraźnie oświadcza i gwarantuje, że:

a) prowadzi działalność zgodnie z obowiązującym ją prawem;

b) rozporządza wszelkimi prawami własności intelektualnej, z których korzysta w
ramach świadczenia usług na jego podstawie Umowy;

c) posiada niezbędną wiedzę fachową, doświadczenie i umiejętności do świadczenia
Usług i dołoży wszelkich starań, aby Usługi były wykonywane w sposób kompetentny,
sprawny i profesjonalny.
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2. Użytkownik niniejszym wyraźnie oświadcza i gwarantuje, że:

a) przed zawarciem Umowy udzielono mu wszelkich niezbędnych i żądanych wyjaśnień
dotyczących Umowy i zasad współpracy Stron;

b) uzyskał wszelkie zezwolenia i wszelkie inne zgody wymagane do zawarcia i
wykonania Umowy; Użytkownik posiada zdolność do czynności prawnych do
zawarcia niniejszej umowy.

§10. Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy

1. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego
wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w przepisach polskiego prawa. Wysokość
odpowiedzialności Spółki jest ograniczona do kwoty 5.000 zł.

§11. Okres obowiązywania Umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez 5 (pięć) lat od daty jej zawarcia lub do czasu pełnego
wypełnienia przez Strony swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

2. Strony mogą rozwiązać Umowę przed terminem, za pisemnym porozumieniem.

3. Zaprzestanie uczestnictwa w Kursie przez Użytkownika nie jest równoznaczne z
rozwiązaniem Umowy.

4. Umowa może zostać wcześniej rozwiązana przez Użytkownika poprzez powiadomienie
Spółki o takim wypowiedzeniu w ciągu pierwszych 2 (dwóch) tygodni kalendarzowych od
dnia rozpoczęcia Kursu, o ile takie zawiadomienie zostało dokonane na piśmie otrzymane
przez Wykonawcę w ciągu tych pierwszych 2 (dwóch) tygodni kalendarzowych. Niniejszą
Umowę uważa się za automatycznie rozwiązaną w dniu otrzymania przez Spółkę
oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu niniejszej umowy.

5. W przypadku podjęcia przez Użytkowania decyzji o rozwiązaniu Umowy po upływie 2
(dwóch) tygodni kalendarzowych od jej rozpoczęcia Kursu, Strony będą stosować
postanowienia określone w paragrafie 6 (Wynagrodzenie i sposób jego zapłaty) niniejszej
umowy.

6. Spółka może w dowolnym momencie rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim pisemnym
wypowiedzeniem nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych. Strony potwierdzają, że takie
wypowiedzenie umowy przez Spółkę nie spowoduje powstania żadnych zobowiązań Spółki
wobec Użytkownika.

7. W przypadku rozwiązania Umowy lub na pisemny wniosek Spółki, Użytkownik jest
zobowiązany do zwrotu Spółce lub zniszczenia, w zależności od decyzji Spółki, w ciągu 7
dni kalendarzowych wszystkich materiałów i nośników zawierające informacje poufne,
otrzymanych przez Użytkownika w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§12. Postanowienia końcowe

1. Umowa oraz inne dokumenty, o których mowa w Umowie, o ile zostały podpisane w formie
elektronicznej, w tym poprzez wymianę podpisanych zeskanowanych egzemplarzy za
pośrednictwem poczty elektronicznej, a także z podpisem elektronicznym przez
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którąkolwiek ze Stron, będą ważne, wiążące na równi z oryginałami sporządzonymi w
formie pisemnej. Wszystkie pisemne zawiadomienia wymagane lub dozwolone w związku
z niniejszą Umową będą uznaje się za doręczone, gdy zostały dostarczone osobiście,
wysłane listem poleconym.

2. Powiadomienia, wiadomości przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych
środków komunikacji elektronicznej uważa się za otrzymane przez drugą Stronę najpóźniej
następnego dnia po ich wysłaniu.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej (aneksu),
pod rygorem nieważności.

4. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich kwestii spornych na drodze
polubownej. Gdyby jednak nie doszło do polubownego rozwiązania, każda ze Stron może
skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę Spółki.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

6. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy polskiego
prawa.

Mate academy PL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą

___________________
Maxym Lysak, Prezes zarządu

_________________
____________, Użytkownikiem
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Aneks nr 1 do umowy o świadczeniu usług nr _________________

Szanowni Państwo,

ja, _________________________________, legitymujący(-a) się identyfikatorem podatkowym
(NIP lub PESEL) _________________, chcąc zagwarantować wypełnienie postanowień umowy
o świadczeniu usług numer _________________, zawartej dnia _________________, zwracam
się do Państwa z prośbą, by na żądanie kontrahenta lub osoby przez niego upoważnionej
udostępnić dokument zawierający wyczerpujące informacje nt. uzyskiwanych przeze mnie
przychodów od dnia _________________ [data zawarcia umowy] do momentu złożenia
relewantnego wniosku. Niniejsze oświadczenie pozostaje w mocy przez pięć lat od chwili
zawarcia umowy.

_________________________________

Czytelny podpis klienta (imię i nazwisko)
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