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zwana dalej Orange Hill

§ 1 [Cel i przedmiot umowy oraz zobowiązania stron]
stron]
1.
2.
3.

4.

Przedmiotem i celem Umowy jest uzgodnienie zasad i warunków współpracy pomiędzy Orange Hill a Partnerem
w ramach Programu Partnerskiego e!volve.
Organizatorem i koordynatorem Programu Partnerskiego e!volve oraz właścicielem marki e!volve jest Orange
Hill.
W ramach Programu Partnerskiego e!volve Orange Hill:
a. udostępnia Partnerowi możliwość korzystania z narzędzi i metodyk diagnozy wewnątrz-organizacyjnej
oraz narzędzi i metodyk moderacji procesów rozwoju wewnątrzorganizacyjnego poprzez Platformę
Orange Hill (z dostępem poprzez stronę internetową www.evolve4biz.com lub www.orangehill.pl) na
zasadach określonych w Regulaminie Platformy Orange Hill, którego aktualna wersja zamieszczona jest
na stronie www.evolve4biz.com i o aktualizacjach którego Orange Hill będzie informowała Partnera
drogą mailową;
b. umożliwia Partnerowi i oddelegowanym przez Partnera pracownikom lub współpracownikom udział w
wydarzeniach związanych z Programem Partnerskim e!volve, w szczególności spotkaniach
networkingowych, szkoleniach i programie certyfikacyjnym e!volve Professional Consultant;
c. udostępnia Partnerowi materiały promocyjne i reklamowe dotyczące narzędzi i metodyk, o których
mowa w ust. 3 lit a powyżej, z prawem ich przetwarzania, zmieniania i powielania wyłącznie w celach
związanych z realizacją Programu Partnerskiego e!volve oraz udostępnia wersje demonstracyjne
narzędzi na Platformie Orange Hill, z zastrzeżeniem § 3 oraz ust. 4 lit. a poniżej;
d. udostępnia Partnerowi możliwość zapoznania się z rekomendowanymi produktami innych Partnerów
e!volve – w szczególności narzędzi i metodyk diagnostycznych, konsultingowych i szkoleniowych, gier
szkoleniowych;
e. wyznaczenia Opiekuna odpowiedzialnego za koordynację współpracy ze strony Orange Hill.
Partner zobowiązuje się, iż:
a. w materiałach dotyczących usług, w ramach których zamierza wykorzystać narzędzia i metodyki, o
których mowa w ust. 3 lit a powyżej, zamieszczać będzie znaki towarowe oznaczające poszczególne,
właściwe danej usłudze narzędzia lub metodyki;
b. zamieścić na swojej stronie internetowej, o ile taką posiada, informację o fakcie nawiązania współpracy,
poprzez umieszczenie loga e!volve Certified Partner wraz z linkiem do strony internetowej
www.evolve4biz.com oraz informację o nazwach systemów diagnostycznych e!volve

§ 2 [Opłaty i korzystanie z narzędzi i metodyk oraz wydarzeń e!volve
e!volve]
olve]
1.
2.

3.

4.

5.

Przystąpienie do Programu Partnerskiego e!volve jest nieodpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych
po stronie Partnera oraz po stronie Orange Hill, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
Tytułem korzystania z narzędzi i metod, o których mowa w § 1ust. 3 lit. a oraz tytułem udziału w wydarzeniach, o
których mowa w § 1 ust. 3 lit. c powyżej, Partner będzie zobowiązany do uiszczenia opłat zgodnych z cennikiem
obowiązującym w dniu złożenia przez Partnera zamówienia na zakup prawa do korzystania z danego narzędzia i
metodyki lub pakietu narzędzi lub pakietu punktów umożliwiających dostęp do narzędzi i metodyk lub złożenia
zamówienia na udział w płatnym wydarzeniu e!volve.
W przypadku korzystania z produktów Partnerów e!volve, o których mowa w § 1ust. 3 lit., warunki finansowe ich
dotyczące Partner ustalać będzie bezpośrednio ze wskazanym przez Orange Hill. pomiotem dystrybuującym te
rozwiązania.
Dla uznania zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, za skuteczne i wiążące, wystarczające jest jego
przesłanie na adres mailowy: find@evolve4biz.com lub na adres mailowy swojego Opiekuna ze strony Orange
Hill. Zamówienie jest wiążące dla Partnera przez okres 30 dni od jego złożenia.
Orange Hill nie jest zobowiązana do przyjęcia zamówienia. W razie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez
Orange Hill, w potwierdzeniu wskazane zostaną szczegółowe warunki organizacyjne i finansowe, które będą dla
Partnera wiążące, chyba że w ciągu 3 dni, lecz nie później niż na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia lub datą
uruchomienia narzędzi poprzez Platformę Orange Hill, Partner wyrazi swój sprzeciw wobec tych warunków.

§ 3 [Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych]
1.

2.

3.

4.

Narzędzia i metodyki, o których mowa w par. 1 ust. 3 lit. a powyżej oraz wszelkie rozwiązania i funkcjonalności
dostępne na Platformie Orange Hill, w tym w szczególności przyjęte rozwiązania merytoryczne (metodyki), treść i
wzornictwo kwestionariuszy, formularzy, raportów i prezentacji oraz sposoby analizy i prezentowania danych, jak
również powiązane z nimi materiały przygotowane przez Orange Hill (w szczególności opisy metodyk i narzędzi,
instrukcje, filmy instruktażowe, materiały szkoleniowe) stanowią utwór w rozumieniu prawa ochrony własności
intelektualnej oraz stanowią przedmiot wyłącznych autorskich praw majątkowych Orange Hill nawet wówczas,
gdy na podstawie niniejszej umowy lub odrębnych postanowień wykorzystywane są przez Partnera.
Ochronie prawnoautorskiej lub/i ochronie przewidzianej w prawie własności przemysłowej podlegają także
elementy graficzne i tekstowe, nazwy, znaki towarowe i logotypy oznaczające poszczególne narzędzia i metodyki
oraz znaki towarowe e!volve, e!volve Certified Partner oraz e!volve Professional Consultant, jak również inne
elementy nadające przyjętym na Platformie Orange Hill rozwiązaniom indywidualnego charakteru, z
zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
Orange Hill udziela w okresie trwania niniejszej Umowy nieodpłatnej licencji i upoważnia Partnera do korzystania
ze znaków towarowych oznaczających poszczególne narzędzia i metodyki, o którym mowa w par. 1 ust. 3 lit. a
powyżej, oraz do korzystania ze znaku towarowego e!volve Certified Partner bez prawa udzielania sublicencji,
przy czym przez używanie znaku należy rozumieć oznaczanie nim usług realizowanych przez Partnera, w ramach
których wykorzystywane będą metodyki i narzędzia, o których mowa w par. 1 ust. 3 lit a oraz stosowanie tego
znaku w reklamach tych usług prowadzonych w jakiejkolwiek formie.
Partner zobowiąże swoich pracowników, osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych,
podwykonawców i klientów, mających dostęp do Platformy Orange Hill, w tym przede wszystkim do
kwestionariuszy i raportów z badań, do przestrzegania zapisów niniejszego paragrafu, przy zastrzeżeniu, że za
naruszenia przez te osoby lub podmioty zapisów niniejszego paragrafu odpowiadać będzie jak za swoje własne.

§ 4 [Zakaz konkurencji]
1.

2.

Partner zobowiązuje się, iż nie będzie tworzyć lub doradzać w tworzeniu metodyk postępowania lub
oprogramowania informatycznego, które będą kopiować, naśladować lub będą modyfikacją rozwiązań lub
funkcjonalności narzędzi i metodyk udostępnianych za pośrednictwem Platformy Orange Hill, w tym modyfikacjom
dostosowującym rozwiązania do potrzeb językowych. Zobowiązanie do powstrzymania się od działań
konkurencyjnych wiąże Partnera również po rozwiązaniu niniejszej umowy, przez okres 2 lat od jej rozwiązania.
Partner zobowiąże swoich pracowników, osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych,
podwykonawców i klientów, mających dostęp do Platformy Orange Hill, w tym przede wszystkim do
kwestionariuszy i raportów z badań, do przestrzegania zapisów niniejszego paragrafu, przy zastrzeżeniu, że za
naruszenia przez te osoby lub podmioty zapisów niniejszego paragrafu odpowiadać będzie jak za swoje własne.

§ 5 [Odpowiedzialność i odstąpienie]
1.

2.

3.
4.

W przypadku naruszenia zobowiązania do powstrzymania się od działań konkurencyjnych, o których mowa w § 4,
Partner zobowiązany jest do zapłaty Orange Hill kary umownej w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek
naruszenia.
W przypadku naruszenia warunków licencyjnych, o których mowa w § 3, lub innego naruszenia praw własności
intelektualnej przysługujących Orange Hill, Partner zobowiązany będzie do zapłaty Orange Hill kary umownej w
wysokości równoważnej wartości poniesionej szkody.
Orange Hill przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
w przypadku gdy kwota kary umownej nie pokrywa w całości wyrządzonej szkody.
Orange Hill przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, skutkujące zakazem
kontynuowania przez Partnera jakichkolwiek działań z wykorzystaniem Platformy Orange Hill,
w przypadku zawinionego naruszenia przez Partnera któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, po
uprzednim wyznaczeniu Partnerowi dodatkowego terminu na zaprzestanie dalszych naruszeń i usunięcie skutków
powstałych naruszeń.

§ 6 [Postanowienia końcowe]
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Partner upoważnia Orange Hill do umieszczenia w materiałach promocyjnych Orange Hill, w tym w serwisach
internetowych, informacji o fakcie współpracy w ramach Programu Partnerskiego e!volve, poprzez podanie
nazwy, adresu i adresu strony internetowej Partnera oraz logotypu firmowego, o ile Partner taki posiada.
Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każdej ze stron przysługuje prawo jej
wypowiedzenia w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym.
Wypowiedzenie umowy nie zwalnia stron z obowiązku dochowania szczegółowych zobowiązań wynikających ze
współpracy w ramach Programu Partnerskiego e!volve, takich jak w szczególności uiszczenie opłat licencyjnych
tytułem korzystania z narzędzi i metodyk oraz szkoleń, o których mowa w par. 1 ust. 1 lit a i c powyżej lub
umożliwienie Partnerowi dokończenia rozpoczętych przez niego działań z wykorzystaniem Platformy Orange Hill.
Orange Hill nie odpowiada za ewentualne szkody (w tym utracone korzyści) wykazywane przez Partnera w
związku z użytkowaniem narzędzi i metodyk, o których mowa w par. 1 ust. 1 lit. a powyżej.
Partner może dokonać przeniesienia praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy wyłącznie
po uprzednim uzyskaniu zgody Orange Hill na piśmie pod rygorem nieważności.
Strony ustalają, że ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na
drodze polubownej., a w razie braku porozumienia stron, przez sąd właściwy dla siedziby Orange Hill.
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