UMOWA NR ____
O UCZESTNICTWO W PROGRAMIE „START-UP ACADEMY"
zawarta w dniu 10 lipca 2013 r. w Warszawie (dalej "Umowa") pomiędzy:
FUNDACJĄ MOBILE OPEN SOCIETY THROUGH WIRELESS TECHNOLOGY (MOST) z siedzibą w
Warszawie, ul. Siewierska 15, 02-360 Warszawa, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 176103, NIP 521-327-65-04, REGON 015618056, zwanej dalej "Fundacja
MOST", reprezentowaną przez: Jana Kaczmarka
a
Imię i nazwisko

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer PESEL

Data urodzenia

Tel kontaktowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejsce urodzenia

e-mail

zespół / project

zwanym dalej "Uczestnikiem",
zwanymi dalej łącznie "Stronami".
ZWAŻYWSZY, ŻE:
A. Fundacja MOST jest autorem i organizatorem Programu "Start-Up Academy" (dalej "Program")
realizowanego w ramach projektu "Entrepreneuria" ("Akcelerator Przedsiębiorczości"), który jest
współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej "NCBiR") w ramach programu
„KREATOR INNOWCYJNIOŚCI - WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
AKADEMICKIEJ”.
B. Aplikacja złożona przez zespół, w skład którego wchodzi Uczestnik, pomyślnie przeszła proces selekcji, w
wyniku czego Uczestnik został zaproszony do udziału w Programie;
STRONY NINIEJSZYM POSTANAWIAJĄ CO NASTĘPUJE:
1. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w Programie w terminie od 10 lipca do 4 września 2013 r., a
Fundacja MOST zobowiązuje się umożliwić Uczestnikowi uczestnictwo w Programie na zasadach określonych
w niniejszej Umowie.
2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
3. Program zostanie zrealizowany na podstawie niniejszej Umowy, umowy nr 26/PMKI/W/06-11.11/2012 o
wykonanie i finansowanie Projektu zawartej pomiędzy NCBiR oraz Fundacją MOST, oraz zasad określonych
przez Fundację MOST jako autora oraz organizatora Programu.
4. Osobą bezpośrednio nadzorującą wykonanie Umowy i przebieg Programu w imieniu Fundacji MOST jest
Mara Puacz działająca w ramach Programu jako przedstawiciel Fundacji MOST.
5. W ramach Programu Uczestnik zobowiązuje się do:
a. uczestnictwa w wybranych szkoleniach oraz spotkaniach z mentorami organizowanych w ramach
Programu w miejscu i czasie określonym przez Fundację MOST;
b. informowania przedstawicieli Fundacji MOST o każdej planowanej nieobecności;
c. udziału w spotkaniach organizacyjnych prowadzonych przez Fundację MOST lub inne osoby
upoważnione przez Fundację MOST;
d. zaangażowania w prace zespołu projektowego oraz w realizację projektu realizowanego przez zespół w
ramach Programu;
e. przygotowania planu realizacji projektu;
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przekazywania informacji o statusie zaawansowania prac nad realizowanym projektem na każde
żądanie przedstawiciela Fundacji MOST;
g. rzetelnego prowadzenia dokumentacji projektu;
h. poszanowania praw autorskich innych uczestników do projektów rozwijanych w ramach Programu.
6. W ramach Programu Fundacja MOST zobowiązuje się do:
a. zorganizowania przewidzianych szkoleń oraz spotkań z mentorami, przy czym Fundacja MOST
zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w kalendarzu Programu bez uprzedzenia;
b. zapewnienia Uczestnikowi prawa do udziału w spotkaniu podsumowującym Program "Demo Day";
c. udostępnienia Uczestnikowi miejsca w biurze Clock-Work przy ul. Ksawerów 3 w Warszawie, w
godz. Od 9:00 do 18:00 w dni powszednie w terminie od 10 lipca do 4 września 2013 r., na zasadach
obowiązujących w regulaminie biura Clock-Work;
d. wystawienia Uczestnikowi zaświadczenia udziału w Programie (pod warunkiem ukończenia
Programu);
e. poszanowania praw autorskich Uczestnika do projektu rozwijanego przez Uczestnika w ramach
Programu.
7. Przy wykonywaniu Umowy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
oraz regulaminów obowiązujących w miejscach prowadzenia Programu, zachowania zgodnego z zasadami
współżycia społecznego, działania w sposób etyczny oraz rzetelny.
f.

8. Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie,
powstałe w wyniku uczestnictwa Uczestnika w Programie, stanowią własność Uczestnika (bądź też Uczestnika
oraz osób współpracujących z Uczestnikiem).
9. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji Proramu stosuje się przepisy
ustawy z dn 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z
późn. zm.).
10. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności wszelkich Informacji Poufnych, w posiadanie
których wejdzie w trakcie uczestnictwa w Programie. "Informacje Poufne" w niniejszej Umowie oznaczają
wszelkie informacje dotyczące projektów start-up uczestników Programu, wszelkie inne informacje związane z
wykonywaniem Umowy, w szczególności oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa Fundacji MOST lub
informacje w inny sposób uznane za poufne a dotyczące Programu, które mogą zostać przekazane
Uczestnikowi w trakcie trwania Programu bądź zostały lub zostaną uzyskane w inny sposób przez Uczestnika
w związku z uczestnictwem w Programie, niezależnie od tego, czy przekaz następuje w formie ustnej, pisemnej
czy jakiejkolwiek innej, w tym wszystkie notatki, raporty, analizy, kompilacje, prognozy, opracowania,
streszczenia i inne materiały. Informacje Poufne nie obejmują jednak informacji, które:
a. są lub staną się powszechnie znane lub opublikowane w sposób inny niż wskutek ujawnienia,
niewłaściwego postępowania lub zaniechania Uczestnika;
b. w chwili ujawnienia znajdowały się już w posiadaniu Uczestnika w trybie nieobjętym klauzulą
poufności; lub
c. zostaną udostępnione Uczestnikowi z dowolnego źródła, pod warunkiem, że takie źródło nie jest
związane obowiązkiem zachowania poufności wobec strony ujawniającej w odniesieniu do tego
rodzaju informacji.
11. Bez uprzedniej wyraźnej zgody osoby, której Informacje Poufne dotyczą i od której pochodzą, Uczestnik nie
będzie ujawniał Informacji Poufnych żadnej osobie z żadnej przyczyny, za wyjątkiem gdy wymagają tego
obowiązujące przepisy prawa lub postępowanie sądowe. Uczestnik zobowiązuje się do ponoszenia
odpowiedzialności za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy w zakresie zobowiązania do zachowania
poufności Informacji Poufnych.
12. Fundcja MOST zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności wszelkich Informacji Poufnych
Uczestnika, w posiadanie których wejdzie w trakcie Programu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 13. Z
zastrzeżeniem postanowień pkt. 13, bez uprzedniej wyraźnej zgody Uczestnika, Fundacja MOST nie będzie
ujawniała Informacji Poufnych Uczestnika żadnej osobie z żadnej przyczyny, za wyjątkiem gdy wymagają
tego obowiązujące przepisy prawa lub postępowanie sądowe. Fundacja MOST zobowiązuje się do ponoszenia
odpowiedzialności za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy w zakresie zobowiązania do zachowania
poufności Informacji Poufnych.
13. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Fundacja MOST będzie uprawiona do ujawniania do
publicznej informacji faktu uczestnictwa Uczestnika w Programie oraz ujawniania nazw (tytułów) projektów
realizowanych przez Uczestnika w ramach Programu.
14. Uczestnik będzie przestrzegał zasad przetwarzania danych osobowych oraz zasad obiegu dokumentów
ustalonych przez Fundację MOST zarówno na podstawie instrukcji pisemnych jak i ustnych, a także będzie
przestrzegał obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów o ochronie danych osobowych - Ustawy z
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15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm., zwana dalej "Ustawa ODO").
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w Umowie jego danych osobowych przez Fundację
MOST także w innych celach, niż związane z realizacją Umowy, pozostających w zakresie działalności
statutowej Fundacji MOST, w szczególności poprzez gromadzenie w bazie danych Uczestników oraz
przesyłanie korespondencji drogą pocztową, elektroniczną oraz nawiązywanie kontaktu telefonicznego. W
każdej chwili Uczestnik ma prawo dostępu do przekazanych danych, ich poprawienia lub usunięcia. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa ODO.
Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 4 września 2013 roku, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17
oraz 18, przy czym zobowiązania Stron, o których mowa w pkt. 8 - 15 oraz w niniejszym pkt. 16 obowiązują
Strony bez względu na wygaśnięcie lub wypowiedzenie niniejszej Umowy.
Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę przed czasem, na jaki została zawarta z zachowaniem
jednotygodniowego okresu wypowiedzenia.
Fundacja MOST może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli
Uczestnik w sposób uporczywy lub rażący narusza jej postanowienia, działa nieetycznie lub sprzecznie z
prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo nie podejmuje czynności niezbędnych do prawidłowego
wykonania Umowy.
Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w pkt. 17 oraz 18, może nastąpić w formie pisemnej lub poprzez
przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej za potwierdzeniem doręczenia (transmisji danych).
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

__________________
Fundacja MOST

__________________
Uczestnik
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