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Niniejsza Umowa o warunkach współpracy, zgodności i poufności reguluje stosunki gospodarcze pomiędzy Ekspertami a
spółką Atheneum Partners GmbH oraz wszystkimi jej spółkami zależnymi i powiązanymi, w szczególności Atheneum
Partners Asia Limited (Hong Kong), Atheneum Partners (Szanghaj) Atheneum Partners Limited (Chiny), Atheneum Partners
Latinoamerica S.A. (Chile), Atheneum Partners (Private) Limited (Pakistan), Atheneum Limited (Zjednoczone Królestwo) i
Atheneum Partners LLC (USA) (zwanymi dalej “Atheneum”). Stanowi ona prawnie wiążącą umowę, do przestrzegania której
zobowiązane są obie umawiające się strony. "Ekspert" oznacza osobę posiadającą szczególną wiedzę ekspercką, która chce
zaoferować swoją wiedzę specjalistyczną klientom Atheneum ("Ekspert").

1.

Przedmiot umowy

1.1

Poprzez przyjęcie Umowy o warunkach współpracy, zgodności i poufności Eksperci zobowiązują się do
przystąpienia do Platformy Eksperckiej Atheneum (Atheneum Expert Platform, AEP), która stanowi sieć osób
posiadających szczególną wiedzę ekspercką oraz chcących zaoferować swoją wiedzę specjalistyczną klientom
Atheneum.

1.2

Eksperci rejestrujący się na Platformie Eksperckiej Atheneum zapewniają, że podane dane biograficzne są
prawidłowe, a także zobowiązują się do tego, że nigdy nie będą rozpowszechniać Atheneum i jej klientom
fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.

2.

Przyjmow a nie i odrzuca ni e zleceń konsul ta cji

2.1

Eksperci mogą każdorazowo decydować o uczestnictwie w konsultacji dotyczącej danego projektu, a także
uprawnieni są do przyjmowania jedynie tych zleceń, które nie prowadzą do konfliktu interesów oraz odnoszą się do
zagadnień, których omawianie jest dla Ekspertów możliwe bez naruszenia jakichkolwiek prawnych lub umownych
zobowiązań w stosunku do osób trzecich.

2.2

Eksperci są uprawnieni do nieudostępniania wiedzy dotyczącej zagadnień, które narażałyby ich na konflikt interesów.

2.3

Eksperci zobowiązani są zapewnić, iż nie są zarejestrowani i/lub pracują jako doradcy finansowi/doradcy
inwestycyjni, a także iż nie działają oni jako pośrednicy, agenci lub przedstawiciele doradcy finansowego/doradcy
inwestycyjnego. Eksperci zobowiązują się do nieoferowania porad inwestycyjnych, prawnych, medycznych,
księgowych, ani innych porad regulowanych. Zobowiązanie niniejsze jednoznacznie odnosi się również do
rekomendacji o charakterze konsultingowym i handlowym (zakup, sprzedaż, inne formy handlu) w zakresie
wszelkiego rodzaju papierów wartościowych.

3.

Samozatrudnienie oraz wynagrodzenie

3.1

Eksperci zapewniają, iż nie są pracownikami Atheneum, ani też nie wykonują pracy dla Atheneum w
przeważającym stopniu. Eksperci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za opodatkowanie swojego dochodu oraz
płatności składek na rzecz instytucji właściwych w sprawach ubezpieczeń społecznych.

3.2

Wynagrodzenie uzgadniane jest z Atheneum każdorazowo w odniesieniu do danego projektu. Eksperci
zobowiązują się do przedstawienia Danych Płatności Eksperta (Expert Payment Details, „EPD”) lub faktur za
konsultacje w ciągu ośmiu tygodni od ich przeprowadzenia. Pierwsze dziesięć minut konsultacji powinno zostać
wykorzystane na wyjaśnienie zakresu projektu pomiędzy obiema stronami. Jeżeli połączenie zostanie zakończone
w ciągu pierwszych 10 minut (przez dowolną stronę), płatność nie zostanie zrealizowana.

3.3

Ekspertom nie przysługuje prawo do żądania zapłaty faktur/EPD, które nie zostały przedstawione w ciągu ośmiu
tygodni po konsultacji. Koszty transakcji płatniczych ponosi Ekspert. Zapłata faktur może nastąpić jedynie pod
warunkiem dołączenia prawidłowo uzupełnionych Danych Płatności Eksperta. Jeśli podane zostaną błędne dane
konta bankowego, Atheneum może według własnego uznania naliczyć kwotę €25,00 jako ryczałt za koszty
poniesione w związku z błędnymi transakcjami, a także potrącić ją z wynagrodzenia Eksperta.
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4.

Umowa o zachowaniu dyskrecji, zgodności oraz poufności

4.1

Po zakończeniu konsultacji Eksperci zobowiązani są do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich
informacji poufnych przekazanych lub udostępnionych im przez Atheneum oraz jej klientów.

4.2

Bez względu na okoliczności, ujawnianie lub przekazywanie przez Ekspertów wiedzy na temat jakichkolwiek
informacji, które mogą być poufne lub chronione prawem i/lub innymi przepisami, jest niedozwolone.

4.3

Ekspertom w żadnym wypadku nie wolno wykorzystywać informacji poufnych w jakichkolwiek celach innych niż
te uzgodnione pomiędzy stronami, a ponadto zabrania się im wykorzystywać informacje poufne z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa.

4.4

Informacje poufne w rozumieniu niniejszej umowy stanowią (a) wszelkie słowne lub pisemne tajemnice operacyjne
i gospodarcze, dokumenty oraz inne informacje i materiały, które zostały powierzone Ekspertom celem realizacji
projektu i które zostały określone jako poufne, lub których poufność wynika z ich przedmiotu, czy też innych
okoliczności; oraz (b) zlecone usługi i inne rezultaty pracy.

4.5

Eksperci zobowiązują się do dysponowania wszelkimi informacjami poufnymi, które bezpośrednio lub pośrednio
uzyskali, z zachowaniem ścisłej poufności, a także do nieprzekazywania takich informacji osobom trzecim bez
uprzedniego pisemnego zezwolenia Atheneum. Powyższe nie odnosi się do takich informacji poufnych, które
Eksperci są zobowiązani ujawnić organom władzy publicznej zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa, pod warunkiem, że Eksperci uprzednio poinformują Atheneum o tym fakcie.

4.6

Wszelkie słowne i pisemne informacje gospodarcze, dokumenty i inne materiały, które powierzone zostały
Ekspertom celem realizacji projektu, mają charakter poufny i nie mogą być przekazywane lub udostępniane
jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Atheneum. Wytworzona dokumentacja, jak
również robocze dokumenty i materiały winny zostać zwrócone lub zniszczone na żądanie. Atheneum może
zwrócić się o potwierdzenie zniszczenia.

5.

Prywatność

5.1

Atheneum podaje szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Ekspertów pod adresem
internetowym https://atheneum-partners.com/ap-files/

6.

Prawa autorski e i zgoda na nagrywa nie

6.1

Atheneum jest podmiotem wyłącznych praw do wszelkich wyników pracy oraz usług wyświadczonych przez
Ekspertów w ramach konsultacji. Powiązane dokumenty, wraz z wszelkimi nośnikami danych, stają się własnością
Atheneum z chwilą ich wytworzenia. Prace muszą zostać opatrzone wskazaniem autorstwa lub też imionami i
nazwiskami właściwego Eksperta.

6.2

W stosunku do Ekspertów, Atheneum posiada wyłączne prawo do dowolnego wykorzystywania prac lub do
zezwolenia innym na dowolne ich wykorzystywanie, lub też do udzielania praw do dowolnego ich
wykorzystywania osobom trzecim.

6.3

W celu kontroli jakości, ulepszania produktów Atheneum i szkolenia członków zespołu Atheneum, Eksperci
wyrażają wyraźną zgodę na to, iż Atheneum ma prawo do transkrypcji wywiadów i rozmów z Ekspertami. Imiona i
nazwiska wszystkich uczestników połączeń zawsze pozostają poufne, a wszelkie dane będą traktowane i
przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności, a także cenzurowane przed ich wykorzystaniem. Wszelkie
nagrania wykonane do celów transkrypcji zostaną usunięte w ciągu 1 dnia roboczego.
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7.

Posta nowi enia różne

7.1

Atheneum zachowuje prawo do każdorazowej zmiany Umowy o warunkach współpracy, zgodności i poufności
poprzez opublikowanie jej zmienionej wersji na stronie internetowej Atheneum. Wszelkie zmiany wchodzą w życie
z chwilą ich opublikowania i zawiadomienia o nich Ekspertów, pod warunkiem, że w terminie czterech (4) tygodni
po publikacji Eksperci nie wyrażą swojego sprzeciwu w formie pisemnej. W przypadku sprzeciwu Ekspertów,
Atheneum ma prawo wyrejestrować Ekspertów i odpowiednio wypowiedzieć ich członkostwo w Platformie
Eksperckiej Atheneum.

7.2

Zarówno Atheneum, jak i Eksperci są uprawnieni do wypowiedzenia członkostwa w Platformie Eksperckiej
Atheneum bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym.

7.3

Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy o warunkach współpracy, zgodności i poufności okaże się nieważne,
Umowa o warunkach współpracy, zgodności i poufności zachowuje moc w pozostałym zakresie. Niemniej,
Atheneum i Ekspert wyrażają zgodę na natychmiastowe zastąpienie nieważnego postanowienia postanowieniem o
możliwie najbardziej zbliżonej do niego treści, które jest prawnie dopuszczalne.
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