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Umowa o udostępnienie platformy
dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Zawarta dnia ..................................................... w Gdańsku pomiędzy:
Majewski Business Consulting, z siedzibą w Gdańsku, ul. Łańcucka 12a/8, 80-809, zarejestrowaną w Wydziale Obywatelskim Urzędu
Miasta Gdańsk pod numerem 110384, NIP 585-139-26-23, zwaną dalej MBC.
a
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
posiadającą/ ym konto bankowe numer:
.............................................................................................................................................................................
zwaną/ ym dalej Firmą szkoleniową zarejestrowaną na platformie www.ekademia.pl pod adresem e-mail:
................................................@ ................................................
w sprawie sprzedaży usług szkoleniowych poprzez platformę e-learningową Ekademia.pl.

dostępnym pod adresem

DEFINICJE

http://www.ekademia.pl/regulamin.php

§1

(Regulamin), który jest integralną częścią niniejszej umowy.

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie
się:

1. Firma szkoleniowa zobowiązuje się do przestrzegania
aktualnego Regulaminu.
2. Postanowienia zawarte w niniejszej umowie są
nadrzędne w stosunku do Regulaminu.

1. MBC / Majewski Business Consulting - właściciel
Ekademia.pl.
2. Platforma / Ekademia.pl - wirtualna platforma
edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod
adresem Ekademia.pl.
3. Kurs / Szkolenie / E-book – zestaw materiałów
edukacyjnych lub interaktywnych modułów umieszczonych
na Platformie tworzących zamkniętą całość z indywidualną
listą uczestników wraz z zapewnionym kontaktem osobistym
z Trenerem przez określony przez Organizatora czas.
4. Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy.
5. Użytkownik Zarejestrowany - użytkownik, który
wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym
Umowę z MBC, posiadający dostęp do szerszej zawartości
Platformy.
6. Uczestnik – osoba, która opłaciła udział w kursie, lub
zapisała się NetCoachingna kurs darmowy otwarty lub
zamknięty.
7. Organizator - Firma szkoleniowa organizująca dany
kurs i tym samym biorąca odpowiedzialność prawną i
finansową za prawidłowe obsłużenie jego uczestników.
Organizatorem może być wyłącznie firma posiadająca konto
w polskim banku i zdolna do wystawiania faktur uczestnikom
organizowanych przez nią kursów.
8. Trener - osoba prywatna prowadząca kursy w imieniu
Organizatora.

ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE KURSU
§3
1. Organizator samodzielnie umieszcza materiały na
platformie i samodzielnie zarządza kursem.
2. Kurs może mieć Trenera - osobę kontaktową dla
Uczestników. Organizator sam wyznacza trenera/trenerów.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§4
1. Za treść i jakość oferowanych przez Organizatora
kursów odpowiada wyłącznie Organizator.
2. Za działania trenera i innych osób, którym Organizator
da uprawienia do prowadzenia kursu we wszystkich
zakresach odpowiada wyłącznie Organizator.
3. Za treści publikowane w ramach kursu przez jego
Uczestników we wszystkich zakresach odpowiada wyłącznie
Organizator. Zadaniem Organizatora (realizowanym
najczęściej poprzez Trenera) jest moderowanie forów,
czatów i innych składowych umożliwiających publikowanie
przez Uczestników treści na platformie.

POSTANOWIENIA UMOWY

4. MBC może zawiesić na 7 dni dowolny kurs w toku, jeśli
istnieje uzasadnione podejrzenie łamania za jego pomocą
prawa polskiego, w szczególności praw autorskich. Jeśli w
ciągu 7 dniu od zawieszenia Organizatorowi nie zostaną
postawione zarzuty, MBC odwiesi kurs.

§2
1. MBC udziela Firmie szkoleniowej pozwolenia do
prowadzenia, promocji i sprzedawania w roli Organizatora
własnych lub takich, co do których nabyła odpowiednie prawa
kursów, szkoleń i innych materiałów edukacyjnych za
pomocą Platformy na warunkach określonych w niniejszej
umowie oraz w aktualnym Regulaminie Ekademia.pl

5. MBC ma prawo nie zgodzić się na upublicznienie
dowolnego kursu.
6.
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MBC może zawiesić zapisy na dowolny kurs.
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7. MBC może zawiesić uczestnictwo w dowolnym kursie
dowolnego Uczestnika na 7 dni, jeśli istnieje podejrzenie
łamania za przez niego prawa polskiego. Jeśli w ciągu 7 dni
od zawieszenia Uczestnikowi nie zostaną postawione
zarzuty, MBC odwiesi Uczestnika.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony,
z możliwością wypowiedzenia w formie pisemnej przez każdą
ze Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.

8. MBC nie ponosi odpowiedzialności finansowej wobec
Organizatora w przypadku zawieszenia zapisów na kurs,
kursu w toku lub Uczestnika kursu o ile zawieszenie kursu w
toku lub Uczestnika nie trwa dłużej niż 7 dni.

2. Umowa może zostać rozwiązana z w trybie
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia
Regulaminu lub niniejszej umowy przez jedną ze Stron.

9. Zawieszenie zapisów na kurs lub zawieszenie kursu w
toku nie blokuje Organizatorowi dostępu do materiałów kursu
oraz listy Uczestników kursu.

3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy,
uprawnienia i zobowiązania (w tym finansowe) Stron
powstałe na jej tle będą realizowane i dochodzone dalej
według postanowień niniejszej umowy jeżeli:

10. MBC nie ma prawa rozporządzać ani rozpowszechniać
materiałów ani zawartości kursów Organizatora w sposób
przekraczający obowiązki MBC wynikające z niniejszej
umowy.

a. nie zostały wykonane przez którąkolwiek ze
Stron przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem
niniejszej umowy

11. Organizator pozostanie wyłącznym właścicielem
materiałów i treści zamieszczanych przez niego na platformie
w ramach jego Kursów.

b. wynikły dopiero po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu.

ROZLICZENIA
§5

§7

1. Wpłaty za uczestnictwo będą obsługiwane przez konto
w serwisie platnosci.pl należące do Organizatora.

1. Zarówno w czasie obowiązywania niniejszej Umowy jak
i w okresie 5 miesięcy od dnia jej wygaśnięcia Firma
szkoleniowa zobowiązuje się do zachowania ścisłej tajemnicy
wszelkich informacji poufnych, tj. informacji programowych,
technicznych, technologicznych, handlowych i
organizacyjnych dotyczących współpracy z MBC, nie
ujawnionych do wiadomości publicznej (“Informacje Poufne”).

2.
Organizator musi w ramach swojego konta w serwisie
platnosci.pl utworzyć Punkt Płatności zgodnie ze wytycznymi
MBC.
3. Raz w miesiącu Organizator wypłaci MBC na podstawie
otrzymanej faktury z 14 dniowym terminem płatności prowizję
za udostępnienie platformy.

2. Za Informacje Poufne uważa się również informacje
przekazane jedynie Firmie szkoleniowej, jeśli fakt ten został
zaznaczony.

4. Prowizja MBC za udostępnienie platformy
Organizatorowi jest naliczana od każdej wpłaty Uczestnika
kursu i wynosi 1zł + prowizja MBC. O wysokości prowizji
MBC decyduje wybrany przez Firmę szkoleniową dla
każdego kursu indywidualnie pakiet promocyjny.

3. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie,
wykorzystywanie, zbywanie albo oferowanie ujawnienia
Informacji Poufnej jest dopuszczalne tylko za uprzednim
pisemnym zezwoleniem MBC lub wobec organów władzy
administracji publicznej uprawnionych do jej uzyskania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Organizator może otrzymać zwrot prowizji za wpłatę
Uczestnika pod warunkiem, że zwrot wpłaty zostanie
przeprowadzony za pomocą serwisu platnosci.pl.

§8
Firma szkoleniowa zobowiązuje się korzystać z danych
przez niniejszą umowę i Regulamin uprawnień w sposób
nie naruszający dobrego imienia MBC lub jakiejkolwiek
usługi, serwisu www lub produktu zawartego w ofercie
MBC.

6. MBC może naliczać odsetki ustawowe za każdy dzień
zwłoki z płatnością za faktury wystawione Organizatorowi.
7. W przypadku zwłoki z płatnością przekraczającej 14 dni
MBC może zawiesić do czasu uregulowania zaległości
wszystkie kursy w toku należące do Organizatora. W takiej
sytuacji Organizator nie będzie miał prawa dochodzić
jakiegokolwiek odszkodowania od MBC.

§9
Pod rygorem nieważności zmiany treści niniejszej
umowy wymagają formy pisemnej.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

8. Organizator we własnym zakresie rozlicza się z
Trenerem i innymi osobami prowadzącymi jego kurs.

................................................................................

................................................................................

MBC (podpis i pieczątka)

Firma szkoleniowa (czytelny podpis i pieczątka)
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