Avetta, LLC
Umowa serwisowa użytkownika końcowego
Data ostatniej poprawki: 16 sierpnia 2017 r.
Witamy w Avetta, platformie zarządzania łańcuchem dostaw SaaS, która łączy czołowe na
świecie organizacje („Klienci”) z wykwalifikowanymi, profesjonalnymi dostawcami,
zleceniobiorcami i sprzedawcami („Dostawcy”). Z wyjątkiem sytuacji konkretnie opisanej poniżej
w akapicie USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH; INNE USŁUGI, usługi i Witryna Avetta
(razem „Sieć Avetta” lub „Usługi Avetta”) są obsługiwane przez firmę Avetta, LLC. oraz spółki
z nią stowarzyszone (razem „nas”, „my”, „Avetta” lub „firma”) i są dostępne przez naszą stronę
internetową pod adresem www.avetta.com albo jej wersję mobilną (razem „Witryna”). Korzystanie
przez użytkownika z Usług i Witryny Avetta jest uregulowane w niniejszych Warunkach
świadczenia usług („Warunki świadczenia usług” lub „Umowa”), niezależnie od tego, czy
użytkownik jest zarejestrowanym subskrybentem Usług lub Witryny Avetta.
Firma Avetta zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmieniania, modyfikowania,
dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków świadczenia usług w każdym czasie, za
powiadomieniem wysłanym z 30-dniowym wyprzedzeniem pocztą e-mail. Jeśli to zrobimy,
opublikujemy zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług także na tej stronie z 30-dniowym
wyprzedzeniem, a u góry tej strony wskażemy datę ostatniej zmiany tych warunków. Dalsze
korzystanie z Usług Avetta przez użytkownika po wprowadzeniu takich zmian oznacza
akceptację nowych Warunków świadczenia usług. Jeśli użytkownik nie zgadza się przestrzegać
tych Warunków świadczenia usług lub jakichkolwiek przyszłych, nie powinien korzystać z Usług
Avetta ani uzyskiwać do nich dostępu (lub nadal korzystać i uzyskiwać dostępu). Obowiązkiem
użytkownika jest regularne odwiedzanie Witryny w celu sprawdzenia, czy nie zostały
wprowadzone zmiany do niniejszych Warunków świadczenia usług oraz zapoznania się z tymi
zmianami.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB ZAKUPEM I/LUB
SKORZYSTANIEM Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ AVETTA NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ. NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW, PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKÓW
PRAWNYCH I ZOBOWIĄZAŃ UŻYTKOWNIKA. OBEJMUJĄ ONE RÓŻNE OGRANICZENIA
I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZOBOWIĄZANIE UŻYTKOWNIKA DO
NIEPRZEKAZYWANIA DANYCH WRAŻLIWYCH, KLAUZULĘ DOTYCZĄCĄ ROZWIĄZYWANIA
SPORÓW, KTÓRA OKREŚLA, JAK I GDZIE SPORY BĘDĄ ROZWIĄZYWANE, A TAKŻE
PRAWO WŁAŚCIWE DLA NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK
RÓWNIEŻ WYŁĄCZENIE ZWIĄZANE Z ARBITRAŻEM W POZWACH GRUPOWYCH.
NALEŻY ZACHOWAĆ ROZWAGĘ, ABY NABYWAĆ USŁUGI AVETTA NA POTRZEBY
KONTROLI WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI NA PODSTAWIE PARAMETRÓW UDOSTĘPNIONYCH
PRZEZ KLIENTÓW I INFORMACJI PODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
W MOMENCIE SUBSKRYBOWANIA USŁUG AVETTA OBCIĄŻYMY OPŁATĄ AKTYWACYJNĄ
KARTĘ KREDYTOWĄ UŻYTKOWNIKA I ZACHOWAMY NUMER KARTY KREDYTOWEJ
UŻYTKOWNIKA. Z ZASTRZEŻENIEM ZAKOŃCZENIA SUBSKRYPCJI KARTA KREDYTOWA
UŻYTKOWNIKA BĘDZIE OBCIĄŻANA AUTOMATYCZNIE W KAŻDEJ Z NASTĘPUJĄCYCH
SYTUACJI:

•

KONTO UŻYTKOWNIKA JAKO DOSTAWCY BĘDZIE AUTOMATYCZNIE
ODNAWIANE, A KARTA KREDYTOWA UŻYTKOWNIKA BĘDZIE AUTOMATYCZNIE
OBCIĄŻANA CO 12 MIESIĘCY OD DATY SUBSKRYPCJI, CHYBA ŻE UŻYTKOWNIK
ZAWNIOSKUJE O SKASOWANIE KONTA NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 30 DNI PRZED
DATĄ JEGO ODNOWIENIA.

•

KARTA KREDYTOWA UŻYTKOWNIKA JAKO DOSTAWCY BĘDZIE
AUTOMATYCZNIE OBCIĄŻANA KAŻDORAZOWO PRZY UAKTUALNIENIU JEGO
SUBSKRYPCJI POPRZEZ DODANIE WITRYNY KLIENTA ALBO DODANIE
PRODUKTU.

•

KARTA KREDYTOWA UŻYTKOWNIKA JAKO DOSTAWCY BĘDZIE
AUTOMATYCZNIE OBCIĄŻANA KAŻDORAZOWO PRZY UAKTUALNIENIU JEGO
SUBSKRYPCJI PRZEZ KLIENTA, KTÓRY WSKAŻE UŻYTKOWNIKA NA SWOJEJ
ZATWIERDZONEJ LIŚCIE DOSTAWCÓW.

•

KARTA KREDYTOWA UŻYTKOWNIKA JAKO DOSTAWCY BĘDZIE
AUTOMATYCZNIE OBCIĄŻANA KAŻDORAZOWO, GDY KLIENT POINFORMUJE
FIRMĘ AVETTA, ŻE UŻYTKOWNIK NALEŻY DO ŁAŃCUCHA DOSTAW TEGO
KLIENTA

PATRZ PUNKT „MATERIAŁY UŻYTKOWNIKA DOSTAWCY I LISTY DOSTAWCÓW”
W NINIEJSZYCH WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ ZASADY REFUNDACJI
I ODNAWIANIA W ZAŁĄCZNIKU 2, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI.
W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH KARTY KREDYTOWEJ UŻYTKOWNIKA NALEŻY
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ AVETTA POD NUMEREM 949-936-4500, ABY PRZEKAZAĆ
ZAKTUALIZOWANE DANE KARTY KREDYTOWEJ. JEŚLI FIRMA AVETTA NIE BĘDZIE
W STANIE OBCIĄŻYĆ KARTY KREDYTOWEJ UŻYTKOWNIKA W SPOSÓB OPISANY
POWYŻEJ, SUBSKRYPCJA UŻYTKOWNIKA ZOSTANIE ZAKOŃCZONA Z DNIEM
ZAKOŃCZENIA ÓWCZESNEGO OKRESU SUBSKRYPCJI.
KLIKAJĄC PONIŻSZE POLE, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ
WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, A TAKŻE ZGADZA SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ, BEZ
WZGLĘDU NA TO, CZY JEST ZAREJESTROWANYM SUBSKRYBENTEM USŁUG LUB
WITRYNY AVETTA. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZAWIERA NINIEJSZĄ UMOWĘ W IMIENIU FIRMY
LUB INNEGO PODMIOTU PRAWNEGO, OŚWIADCZA, ŻE MA UPOWAŻNIENIE DO
ZWIĄZYWANIA TEGO PODMIOTU I JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH
NINIEJSZYMI WARUNKAMI I POSTANOWIENIAMI, A W TAKIM PRZYPADKU OKREŚLENIA
„UŻYTKOWNIK” I „UŻYTKOWNIKA” ODNOSZĄ SIĘ DO TEGO PODMIOTU I JEGO
PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE MA TAKIEGO
UPOWAŻNIENIA ALBO NIE AKCEPTUJE TYCH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ, NIE MOŻE
ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZEJ UMOWY I NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUG AVETTA.
UMOWA TA STANOWI WIĄŻĄCĄ UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ AVETTA.
JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, POWINIEN
NATYCHMIAST OPUŚCIĆ TĘ WITRYNĘ I NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUG AVETTA.

DEFINICJE
W niniejszym dokumencie oraz każdym dokumencie powiązanym z niniejszą Umową:

•

•

•

•
•

„Użytkownik” i „użytkownika” oznacza i obejmuje użytkownika, zarówno indywidualnie,
jako pracownika klienta lub dostawcy korzystającego z Witryny bądź uzyskującego do
niej dostęp, jak również podmiot klienta lub dostawcy, który użytkownik reprezentuje.
„Klient” oznacza firmę, podmiot gospodarczy lub inną osobę, która stara się
zaangażować lub zakwalifikować jednego lub więcej dostawców i zgodziła się zostać
członkiem Sieci Avetta.
„Dostawca” oznacza osobę fizyczną, firmę, podmiot gospodarczy lub inną osobę, która
świadczy lub stara się świadczyć usługi wykonawcze na rzecz jednego lub więcej
klientów i zgodziła się zostać członkiem Sieci Avetta.
„Pracownik” oznacza każdego pracownika lub agenta klienta albo dostawcy,
uzyskującego dostęp do Usług i/lub Witryny Avetta w imieniu klienta bądź dostawcy.
Zwroty „my”, „nasze”, „nas”, Avetta” oznaczają firmę Avetta, LLC oraz jej podmioty
stowarzyszone i zależne.

USŁUGI AVETTA
Nasze Usługi Avetta to takie Usługi Avetta, które świadczymy na rzecz użytkownika jako członka
Sieci Avetta za pośrednictwem naszej Witryny albo w inny sposób. Avetta to usługa subskrypcji
online dająca klientom i dostawcom będącym subskrybentami dostęp do szeregu usług
związanych z kontrolami wstępnej kwalifikacji. Avetta realizuje kontrole wstępnej kwalifikacji na
podstawie parametrów podanych przez klientów. Takie usługi wstępnej kwalifikacji wykonywane
są w sposób zautomatyzowany.
Do świadczenia takich usług oferujemy różnorodne plany subskrypcji na różnych poziomach
cenowych, w tym specjalne plany promocyjne oraz subskrypcje z ograniczeniami.
Firma Avetta zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania
świadczenia wszystkich lub dowolnej części usług Witryny lub dowolnych Usług Avetta, według
własnego uznania, za powiadomieniem wysłanym z 30-dniowym wyprzedzeniem. Firma Avetta
może również narzucić ograniczenia na pewne funkcje lub ograniczyć dostęp użytkownika do
części lub całości Witryny bądź Usług według własnego uznania i bez uprzedniego
powiadomienia czy zobowiązań.
Firma Avetta może w dowolnym momencie zmienić ceny za Usługi Avetta. Użytkownik zostanie
powiadomiony na piśmie, co najmniej 30 dni przed podwyższeniem opłat za usługi ponad
obowiązujące w danym czasie ceny. Jeśli użytkownik jest dostawcą, a poziom cennika w jego
subskrypcji się zmieni, użytkownik zostanie powiadomiony co najmniej 30 dni przed wejściem
w życie podwyżki cen. Niniejsza Umowa (wraz ze zmienionym cennikiem) pozostaje w mocy,
chyba że użytkownik dostarczy firmie Avetta pisemne zawiadomienie o wypowiedzeniu w
terminie 30 dni od takiego powiadomienia.

ODPROWADZANIE PODATKÓW
Wszelkie obowiązujące podatki odnoszące się do płatności należnej firmie Avetta w myśl
warunków niniejszej Umowy są ponoszone przez użytkownika i odprowadzane w imieniu
firmy Avetta podczas wnoszenia przez użytkownika opłaty subskrypcyjnej do firmy Avetta.
Obowiązkiem użytkownika jest dostarczenie firmie Avetta kopii potwierdzenia
odprowadzenia podatku w celu udowodnienia, że płatności podatkowe zostały
prawidłowo rozliczone w imieniu firmy Avetta.

Ewentualne zaniedbanie przez użytkownika odprowadzenia podatku za płatność do
odpowiednich organów podatkowych, które skutkowałoby następczymi karami, dopłatami
lub odmową dokonania odliczeń podatkowych, nie obciąża firmy Avetta i nie należy
podejmować przeciwko firmie Avetta żadnych czynności w celu odzyskania środków.

USŁUGI FIRM ZEWNĘTRZNYCH, INNE USŁUGI
Firma Avetta może świadczyć usługi firm zewnętrznych na rzecz użytkownika poprzez Usługę
Avetta („Usługi firm zewnętrznych”). Korzystanie z Usług firm zewnętrznych podlega warunkom
określonym przez dostawcę Usług firm zewnętrznych. Firma Avetta nie bierze na siebie żadnej
odpowiedzialności ani nie przyjmuje zobowiązań za Usługi firm zewnętrznych, z jakich
użytkownik postanowi skorzystać. Użytkownik nie może instalować ani używać żadnych Usług
firm zewnętrznych w sposób, który rodziłby jakiekolwiek zobowiązania ze strony firmy Avetta.
Wyłącznie dla wygody użytkownika firma Avetta może ująć opłaty za Usługi firm zewnętrznych w
subskrypcji użytkownika.
Firma Avetta może udostępniać użytkownikowi inne usługi za pośrednictwem Witryny, takie jak
EmployeeGUARD („Inne usługi”). Korzystanie z Innych usług regulują Warunki i postanowienia,
Polityka prywatności, Zrzeczenie odpowiedzialności i prawa autorskie dotyczące tych Innych
usług

KORZYSTANIE Z USŁUG AVETTA
Użytkownikowi udziela się ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwoływalnej licencji na
dostęp i użytkowanie Usług i Materiałów Avetta dostarczonych przez użytkownika, na które
użytkownik ma ważną subskrypcję ściśle zgodnie z niniejszą Umową wyłącznie dla
uzasadnionych wewnętrznych celów biznesowych użytkownika. Tylko pracownicy upoważnieni
przez klienta lub dostawcę będącego subskrybentem mogą uzyskiwać dostęp do Usług i Witryny
Avetta oraz z nich korzystać. Użytkownik nie może korzystać z poświadczeń logowania do
uzyskiwania dostępu do Usług i Witryny Avetta spoza kraju, dla którego zostały one wydane.
Poświadczenia logowania mogą mieć ograniczony dostęp do pewnych materiałów dostępnych w
inny sposób w Usługach Avetta. Każde użycie Usług lub Materiałów Avetta wymienionych w
produkcie końcowym inne niż wyraźnie dopuszczone w niniejszym dokumencie, bez uprzedniej
pisemnej zgody firmy Avetta, jest surowo zabronione i spowoduje unieważnienie udzielonej tutaj
licencji. Licencja taka jest przedmiotem niniejszej Umowy i nie pozwala na użycie żadnej
eksploracji danych, zastosowania robotów, wycinania ani podobnego sposobu zbierania czy
ekstrakcji danych. Takie nieuprawnione użycie może również naruszać obowiązujące przepisy
prawa, w tym prawa autorskie i prawa do znaków handlowych oraz obowiązujące przepisy i
regulaminy w obszarze komunikacji. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszym
dokumencie, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako
przyznające jakiekolwiek licencje do praw własności intelektualnej, przez estopel, implikację ani
w żaden inny sposób. Niniejsza licencja może zostać odwołana w dowolnym momencie bez
powiadomienia, z podaniem przyczyny lub bez.
Licencja użytkownika na dostęp i korzystanie z Usług Avetta i wszelkich materiałów, o których
mowa w produkcie końcowym, podlega następującym ograniczeniom i zakazom dotyczącym
użytkowania: Użytkownik nie może (a) kopiować, drukować (chyba że do własnych celów
archiwalnych w związku z uprawnionym korzystaniem z Usług Avetta) powielać, wyświetlać,
rozpowszechniać, przekazywać, sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać ani w

inny sposób udostępniać w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób w całości lub w
jakiejkolwiek części Usług Avetta lub dowolnych Materiałów z nich pochodzących; (b) korzystać z
usług Avetta ani żadnych Materiałów uzyskanych z Usług Avetta do opracowywania, lub
w formie składnika, żadnych informacji, systemu przechowywania i odzyskiwania, bazy danych,
bazy informacji ani podobnych zasobów (na żadnym nośniku już istniejącym lub w opracowanym
później), które są oferowane do komercyjnej dystrybucji jakiegokolwiek rodzaju, w tym poprzez
sprzedaż, udzielanie licencji, dzierżawę, najem, subskrypcję ani jakiegokolwiek inny komercyjny
mechanizm dystrybucji; (c) tworzyć kompilacji bądź dzieł pochodnych od jakichkolwiek
Materiałów z Usług Avetta; (d) używać jakichkolwiek Materiałów z Usług Avetta w sposób, który
może stanowić pogwałcenie prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności
firmy Avetta lub dowolnej firmy zewnętrznej; (e) usuwać, zmieniać ani zaciemniać jakichkolwiek
informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności ani warunków użytkowania
zawartych w Usługach Avetta; (f) udostępniać jakiejkolwiek części Usług Avetta za
pośrednictwem dowolnego systemu wielodostępowego, biura obsługi, Internetu i wszelkich
innych technologii, które istnieją obecnie lub zostaną opracowane w przyszłości; (g) usuwać,
dekompilować, dezasemblować ani odtwarzać jakiegokolwiek oprogramowania Usług Avetta ani
używać żadnego sieciowego oprogramowania monitorującego lub odkrywającego do określania
architektury Usług Avetta; (h) wykorzystywać żadnych automatycznych lub ręcznych procesów
zbierania informacji z Usług Avetta; (i) korzystać z Usług Avetta dla celów gromadzenia informacji
lub przekazywania (1) niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail; (2) poczty e-mail
korzystającej z nagłówków, nieprawidłowych lub nieistniejących nazw domen ani innych środków
oszukańczego adresowania oraz (3) niechcianych połączeń telefonicznych lub transmisji
faksowej; (j) używać Usług Avetta w sposób naruszający obowiązujące prawo, zasady lub
uregulowania, w tym m.in. w sprawie regulacji poczty e-mail, transmisji faksowej lub
nagabywania telefonicznego; (k) eksportować ani reeksportować Usług Avetta lub jakichkolwiek
ich części ani oprogramowania udostępnianego w ramach Usług Avetta lub za ich pośrednictwem
niezgodnie z przepisami lub uregulowaniami o kontroli eksportu obowiązującymi w Stanach
Zjednoczonych lub dowolnym innym kraju.
Dostawcy jednoznacznie akceptują fakt, że w ramach Usług Avetta firma Avetta będzie
przeprowadzać obiektywną ocenę procedur i praktyk dostawców w celu oceny zgodności z
odpowiednimi standardami regulacyjnymi lub najlepszymi praktykami branżowymi („Audyt”).
Możemy przeprowadzać następujące rodzaje audytów:
•

•

•

•
•

„Audyt corocznej aktualizacji”: ocena informacji o bezpieczeństwie pracowników firmy,
włączając w to raporty i wzmianki państwowych organów regulacyjnych i raporty
dotyczące wynagrodzeń pracowników.
„Audyt instrukcji”: ocena pisemnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, programów
i/lub procedur w zestawieniu z odpowiednimi przepisami lub najlepszymi praktykami w
branży w celu ustalenia zgodności dostawcy.
„Audyt wdrożenia”: ocena udokumentowanych dowodów w celu weryfikacji wdrożenia
pisemnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, programów i/lub procedur w
zestawieniu z odpowiednimi przepisami lub najlepszymi praktykami w branży w celu
ustalenia zgodności dostawcy.
„InsureGUARD™”: weryfikacja certyfikatów ubezpieczeniowych w celu zapewnienia
zgodności z wymaganiami ubezpieczeniowymi klienta, jak również ważności.
„Audyt przeglądu kompetencji”: ocena kompetencji i wewnętrznych systemów
zarządzania związanych z zapewnieniem kompetencji konkretnych pracowników
dostawcy.

•

•
•

„Audyt terenowy”: kompleksowa osobista ocena dokumentacji bezpieczeństwa i higieny
pracy, zachowań i praktyk w określonej lokalizacji w celu oceny zgodności dostawcy z
odpowiednimi przepisami lub najlepszymi praktykami w branży.
„Weryfikacja FWK”: badanie firmowej instrukcji bezpieczeństwa w celu potwierdzenia jej
wyczerpującego charakteru i odpowiedniości do danej firmy.
„Audyt instrukcji bezpieczeństwa”: ocena pisemnych zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, programów i/lub procedur w zestawieniu z odpowiednimi przepisami lub
najlepszymi praktykami w branży w celu ustalenia zgodności dostawcy lub wszelkiego
rodzaju inny audyt zamówiony przez klienta.

MATERIAŁY
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszystkie informacje, dane, teksty, składniki
oprogramowania, grafiki, komunikaty, znaczniki lub inne materiały („Materiały”), publikowane
publicznie lub przekazywane prywatnie, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której te
Materiały pochodzą. Firma Avetta nie kontroluje Materiałów zamieszczonych w Witrynie lub
przekazywanych za pośrednictwem Usług Avetta, a w związku z tym nie gwarantuje dokładności,
rzetelności i jakości takich Materiałów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z
Usług i/lub Witryny Avetta, może być narażony na Materiały, które może uznać za obraźliwe,
nieprzyzwoite lub niedopuszczalne. Pod żadnym pozorem firma Avetta nie będzie ponosić żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek Materiały, w tym m.in. jakiekolwiek błędy lub pominięcia w
Materiałach lub jakiekolwiek straty lub szkody poniesione z powodu wykorzystania wszelkich
Materiałów opublikowanych, wysłanych pocztą e-mail, przekazanych lub udostępnionych w inny
sposób w Witrynie lub za pośrednictwem Usług Avetta.
Użytkownik przyznaje, że firma Avetta może, ale nie musi wstępnie badać Materiałów, jednak
firma Avetta i wyznaczone przez nią osoby mają prawo (ale nie obowiązek), według własnego
uznania, do wstępnego badania, odrzucania i usuwania wszelkich Materiałów, które są dostępne
w Witrynie lub za pośrednictwem Usług Avetta. Bez względu na powyższe firma Avetta i
wyznaczone przez nią osoby mają prawo do usuwania (według własnego uznania) jakichkolwiek
Materiałów, które naruszają postanowienia niniejszej Umowy lub są w inny sposób
niedopuszczalne. Użytkownik akceptuje fakt, że musi oceniać wszystkie Materiały i ponosi
wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem dowolnych Materiałów, w tym w związku z
poleganiem na dokładności, kompletności lub przydatności takich Materiałów. W tym względzie
użytkownik przyznaje, że nie może polegać na wszelkich Materiałach utworzonych przez firmę
Avetta lub przesłanych do firmy Avetta.
Użytkownik przyznaje, wyraża zgodę i akceptuje fakt, że firma Avetta może uzyskać dostęp,
zachować i ujawnić informacje o koncie i Materiałach użytkownika, jeżeli wymaga tego prawo lub
w dobrej wierze, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnianie informacji są niezbędne do
następujących celów: (a) przestrzeganie procedur prawnych; (b) realizacja niniejszej Umowy; (c)
udzielenie odpowiedzi na zarzuty, że jakiekolwiek Materiały naruszają prawa podmiotów
zewnętrznych; (d) udzielenie odpowiedzi na żądania użytkownika dotyczące obsługi klienta; (e)
ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego firmy Avetta, jej użytkowników i ogółu
społeczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do badania skarg oraz zgłaszanych naruszeń
niniejszej Umowy oraz do podjęcia wszelkich działań, jakie uznamy za stosowne, włączając w to
m.in. zgłaszanie wszelkich podejrzanych przypadków bezprawnej działalności do funkcjonariuszy
organów ścigania, organów regulacyjnych lub innych podmiotów zewnętrznych i ujawnianie
wszelkich informacji niezbędnych lub stosownych dla takich osób lub podmiotów odnoszących

się do profilu, adresów e-mail, historii użytkowania, publikowanych materiałów, adresów IP oraz
informacji o ruchu użytkownika.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że techniczne przetwarzanie i przesyłanie Witryny, w tym
Materiałów, może pociągać za sobą (a) transmisję przez różne sieci oraz (b) zmiany w celu
dostosowania się do wymagań technicznych sieci łączących lub urządzeń.
„Materiały użytkownika” obejmują wszystkie Materiały, które użytkownik może przekazać lub
przesłać do firmy Avetta w związku z korzystaniem z Usług i Witryny Avetta. Materiały
użytkownika mogą obejmować m.in. Dane o ograniczonym dostępie i Dane dostępne ogólnie
(według poniższych definicji), a bardziej ogólnie, imię i nazwisko użytkownika, stany, kraje lub
ustroje prawne, w których użytkownik prowadzi działalność i/lub ma biura, dane kontaktowe
wymienionych głównych punktów kontaktowych użytkownika, a także logo użytkownika,
Formularz wstępnej kwalifikacji („FWK”) użytkownika, konkretne dane ubezpieczeniowe, jak
również wszystkie dane zgromadzone w trakcie audytu, dane EDM i BHP. Użytkownik, a nie
firma Avetta, ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Materiały użytkownika, które
przekazuje, publikuje, przesyła pocztą e-mail, transmituje lub w inny sposób udostępnia za
pośrednictwem Witryny lub Usług Avetta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za
własne Materiały użytkownika i konsekwencje przesyłania takich Materiałów użytkownika.

UŻYTKOWNIK JEDNOZNACZNIE ZGADZA SIĘ NIE PRZEKAZYWAĆ ANI NIE PRZESYŁAĆ
ŻADNYCH WRAŻLIWYCH DANYCH DO FIRMY AVETTA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM
Z USŁUG I WITRYNY AVETTA. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA DOPILNOWANIE, ABY WSZELKIE INFORMACJE I DOKUMENTY, KTÓRE PRZEKAZUJE
LUB PRZESYŁA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG I WITRYNY AVETTA NIE
ZAWIERAŁY DANYCH WRAŻLIWYCH. DANE WRAŻLIWE OBEJMUJĄ M.IN. INFORMACJE O
STANIE ZDROWIA FIZYCZNEGO LUB PSYCHICZNEGO, POCHODZENIU RASOWYM
I ETNICZNYM, ŻYCIU SEKSUALNYM, PRZYNALEŻNOŚCI DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH,
PRZEKONANIACH POLITYCZNYCH LUB WPISACH W REJESTRACH SKAZANYCH (W TYM
POPEŁNIENIU LUB DOMNIEMANIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA), DOTYCZĄCYCH
WSZELKICH OSÓB INDYWIDUALNYCH.
„Dane o ograniczonym dostępie” są definiowane następująco: Formularz wstępnej kwalifikacji
użytkownika („FWK”), konkretne dane ubezpieczeniowe, jak również wszystkie dane
zgromadzone w trakcie audytu, dane EDM i BHP.
„Dane dostępne ogólnie” definiuje się jako imię i nazwisko użytkownika, opis usług, stany, kraje
i ustroje prawne, w których użytkownik prowadzi działalność i/lub ma biura, dane kontaktowe
wymienionych głównych punktów kontaktowych użytkownika, a także logo użytkownika.
Użytkownik niniejszym przyznaje firmie Avetta niewyłączną, zbywalną, w pełni opłaconą,
globalną, wieczystą, nieodwołalną licencję i prawo (i) do używania, modyfikowania, kopiowania,
powielania, przesyłania, udzielania sublicencji, indeksowania, modelowania, łączenia,
publikowania, prezentowania i rozpowszechniania Materiałów Użytkownika w celu świadczenia
Usług Avetta na rzecz użytkownika i wszystkich innych klientów i dostawców firmy Avetta, a także
(ii) nieodwołalnego anonimizowania i łączenia Materiałów użytkownika w celu prowadzenia
działalności w zakresie badań i rozwoju oraz analiz statystycznych, opracowywania modeli
analitycznych oraz opracowywania i dostarczania innych produktów i usług odnoszących się do
kontroli wstępnej kwalifikacji.

MATERIAŁY UŻYTKOWNIKA DOSTAWCY I LISTY DOSTAWCÓW
Niezależnie od powyższego, jeśli użytkownik jest dostawcą i przesłał Materiały użytkownika,
użytkownik przyznaje, a my zgadzamy się, że Materiały użytkownika dostawcy: (i) będą
udostępniane innym upoważnionym użytkownikom klientom znajdującym się na „Liście
klientów” użytkownika, którzy są związani z kontem użytkownika; (ii) klienci mogą wiązać się z
kontem użytkownika, a użytkownik może je przeglądać w dowolnym momencie poprzez
zalogowanie się na swoje konto użytkownika; (iii) w dowolnym czasie użytkownik może dodawać
i usuwać dowolnych klientów z Listy klientów poprzez kontakt z nami lub skorzystanie z interfejsu
sieciowego; (iv) żaden użytkownik klienta nieznajdujący się na Liście klientów użytkownika nie
może uzyskać dostępu do Danych o ograniczonym dostępie; (v) inni dostawcy nie mają dostępu
do Danych o ograniczonym dostępie.
Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) Dane dostępne ogólnie będą
wykorzystywane w celu udzielenia pomocy klientom, którzy szukają potencjalnych oferentów; (ii)
tylko klienci znajdujący się na Liście klientów firmy Avetta będą mieć wgląd w te Dane dostępne
ogólnie; (iii) Dane dostępne ogólnie nie są danymi dostępnymi publicznie, ale są chronione
hasłem i udostępniane tylko naszym konsorcyjnym członkom klientom.
Dostawcy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że każdy z naszych konsorcyjnych członków
klientów Sieci Avetta może dodać konto użytkownika do zatwierdzonej „Listy dostawców”
takiego klienta. Powoduje to wygenerowanie wiadomości e-mail z powiadomieniem dla
użytkownika głównego, który klient dodał użytkownika do swojej zatwierdzonej Listy dostawców i
kiedy to się stało. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego konto było wiązane z danym
klientem, użytkownik może usunąć swoje konto z jego zatwierdzonej Listy dostawców poprzez
skontaktowanie się z nami, a w takim przypadku klient zostanie powiadomiony, że użytkownik
zażądał usunięcia z zatwierdzonej Listy dostawców klienta. Jeśli użytkownik nie zwróci się do nas
z prośbą o usunięcie konta użytkownika w ciągu 3 dni, karta kredytowa użytkownika zostanie
automatycznie obciążona w sposób opisany powyżej i w załączniku 2 „Polityka refundacji dla
dostawców”.
Ponadto dostawcy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że każdorazowo, gdy klient wskaże
firmie Avetta, że użytkownik jest częścią łańcucha dostaw tego klienta, firma Avetta umieści
użytkownika na zatwierdzonej Liście dostawców tego klienta. Powoduje to wygenerowanie
wiadomości e-mail z powiadomieniem dla użytkownika głównego, który klient dodał użytkownika
do swojej zatwierdzonej Listy dostawców i kiedy to się stało. Jeśli użytkownik nie zwróci się do
nas z prośbą o usunięcie konta użytkownika w ciągu 3 dni, karta kredytowa użytkownika zostanie
automatycznie obciążona w sposób opisany powyżej i w załączniku 2 „Polityka refundacji dla
dostawców”.
Będziemy podejmować uzasadnione w sensie handlowym wysiłki, aby precyzyjnie rejestrować
Materiały użytkownika przesyłane przez użytkownika na konto użytkownika znajdujące się w
Witrynie oraz za pośrednictwem Usług Avetta. Po zalogowaniu lub na wniosek użytkownikowi
zostanie dostarczona pełna kopia każdego audytu, jaki w jego sprawie przeprowadziliśmy, który
będzie widoczny dla firmy Avetta i klientów w Witrynie i poprzez Usługi Avetta. Użytkownik jest
odpowiedzialny za przegląd Materiałów użytkownika oraz innych Materiałów zawartych w tych
przeprowadzonych audytach, a także za sprawdzenie, czy informacje zawarte w formularzu
audytu są i pozostają kompletne oraz dokładne. Użytkownik zgadza się ponadto niezwłocznie
powiadomić nas o wszelkich błędach lub pominięciach w Materiałach użytkownika lub innego

rodzaju Materiałach odnoszących się do użytkownika, zawartych w Witrynie lub dostępnych za
pośrednictwem Usług Avetta.
Dostawcy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że każdy audyt jest przez nas
przeprowadzany w celu zebrania wymaganej dokumentacji do wglądu dla potencjalnych klientów.
Nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywanie dokumentacji w odniesieniu do
dokumentacji użytkownika oraz wszelkich informacji udostępnionych nam przez użytkownika w
związku z korzystaniem z Usług i Witryny Avetta. O ile przed wykorzystaniem przez nas
wszelkich informacji użytkownika użytkownik konkretnie na piśmie nie zażąda zwrotu
jakichkolwiek dokumentów, mamy prawo do wykorzystania takich informacji bez ich zwrotu
użytkownikowi.

PRAWA WŁASNOŚCI AVETTA
Firma Avetta (oraz w odpowiednich okolicznościach jej licencjodawcy) jest właścicielem
wszelkich praw, tytułów i korzyści, w tym wszelkich powiązanych praw własności intelektualnej
w ramach i do Usług Avetta (oraz wszystkich leżących u podstaw technologii, składników
oprogramowania i narzędzi analitycznych), a także Materiałów dostarczanych przez firmę Avetta
(ale z wyłączeniem Materiałów użytkownika), wszystkich modeli, metod, algorytmów, odkryć,
wynalazków, modyfikacji, dostosowań, udoskonaleń, rozszerzeń, pochodnych, materiałów,
pomysłów i innych efektów prac, które zostały zapoczątkowane, wytworzone lub opracowane w
związku z Usługami Avetta lub odnoszą się do niniejszej Umowy.
Avetta i inne grafiki, logotypy, wzory, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług
Avetta są zastrzeżonymi znakami towarowymi, znakami towarowymi lub wzorami użytkowymi
firmy Avetta w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Znaki towarowe oraz wzory użytkowe
firmy Avetta nie mogą być wykorzystywane, w tym jako część znaków towarowych i/lub jako
część nazw domen, w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą w żaden sposób, który
mógłby spowodować zamieszanie i nie mogą być kopiowane, odwzorowywane ani
wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Avetta.

OŚWIADCZENIA I GWARANCJE UŻYTKOWNIKA
Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że:
•

•
•

•

zawiera niniejszą Umowę w ramach swoich zawodowych możliwości wyłącznie do celów
handlowych, biznesowych lub zawodowych, jako wyspecjalizowany dostawca usług (jeśli
użytkownik jest dostawcą), lub jako operator w dziedzinie, w której poszukuje dostawcy
(jeśli użytkownik jest zarejestrowanym klientem), a nie do celów prywatnych, rodzinnych
lub związanych z gospodarstwem domowym;
ma prawo i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy oraz do przestrzegania jej
postanowień;
będzie korzystać z Usług i Witryny Avetta wyłącznie w celach zgodnych z prawem i
zgodnie z niniejszą Umową oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa,
uregulowaniami i zasadami;
będzie korzystać z Usług i Witryny Avetta wyłącznie na komputerze i/lub telefonie
komórkowym, na którym takie użycie jest dozwolone przez właściciela komputera i/lub
telefonu komórkowego;

•
•

•

informacje, które użytkownik nam dostarcza, są prawdziwe i dokładne, a użytkownik ma
prawo do przekazywania takich informacji;
jest osobą pełnoletnią w myśl ustroju prawnego obowiązującego w jego miejscu
zamieszkania i jest osobą fizyczną, która jest zdolna do zawierania prawnie wiążących
umów w ramach obowiązującego prawa w imieniu podmiotu, który reprezentuje.
Użytkownik zgadza się nie:
przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w żaden
inny sposób udostępniać żadnych Materiałów, które są fałszywe, mylące,
nielegalne, szkodliwe, zagrażające, obelżywe, napastliwe, deliktowe, szkalujące,
wulgarne, obsceniczne, oszczercze, agresywne wobec prywatności innych,
nienawistne lub niedopuszczalne z przyczyn rasowych, etnicznych lub w innych;
o korzystać z Usług lub Witryny Avetta w celu wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy
nieletnim;
o korzystać z Usług lub Witryny Avetta w celu podszywania się pod inną osobę lub
podmiot albo przeinaczania w inny sposób związków użytkownika z daną osobą
lub podmiotem;
o podrabiać nagłówków ani w inny sposób manipulować danymi identyfikacyjnymi
w celu zatajenia pochodzenia wszelkich Materiałów przekazywanych za
pośrednictwem Usług lub Witryny Avetta;
o usuwać żadnych not o prawach własności z Witryny lub Usług Avetta; o
powodować, umożliwiać lub zezwalać na modyfikacje, tworzenie prac
pochodnych lub tłumaczeń Usług Avetta lub Witryny bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy Avetta;
o korzystać z Usług lub Witryny Avetta dla oszukańczych lub bezprawnych celów;
o
próbować dekompilować, odtwarzać, dezasemblować lub hakować
Witryny lub Usług Avetta ani pokonywać lub przezwyciężać wszelkich technologii
szyfrowania lub środków zabezpieczających wdrożonych przez firmę Avetta w
odniesieniu do Witryny lub Usług Avetta, ani żadnych Usług Avetta i/lub danych
przekazywanych, przetwarzanych lub przechowywanych przez firmę
Avetta; o
przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail,
transmitować ani w żaden inny sposób udostępniać Materiałów, użytkownik nie ma
prawa udostępniać na podstawie jakiegokolwiek prawa lub na podstawie relacji
kontraktowych bądź powierniczych (np. informacji wewnętrznych, zastrzeżonych i
poufnych uzyskanych lub ujawnionych w ramach stosunku pracy lub na podstawie
umów o nieujawnianiu informacji);
o przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w żaden
inny sposób udostępniać Materiałów, które naruszają patenty, znaki towarowe,
tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności dowolnego
podmiotu;
o przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w żaden
inny sposób udostępniać niepożądanych lub nieautoryzowanych reklam,
materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”,
„piramid” ani jakiejkolwiek innej postaci nagabywania; o przekazywać,
publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w żaden inny sposób
udostępniać materiałów zawierających wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub
programy stworzone w celu zakłócenia, zniszczenia lub ograniczenia
funkcjonalności dowolnego oprogramowania komputerowego, sprzętu
komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;
o

o

o

o

o
o

zakłócać ani blokować Witryny, Usług Avetta lub serwerów bądź sieci
podłączonych do lub obsługiwanych z poziomu Witryny, ani też naruszać
jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub uregulowań dotyczących sieci
podłączonych do lub obsługiwanych z poziomu Witryny;
korzystać z Usług lub Witryny Avetta w celu umyślnego lub nieumyślnego
naruszania wszelkich obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych lub
międzynarodowych przepisów, zasad bądź uregulowań;
korzystać z Usług lub Witryny Avetta w celu udzielania wsparcia materialnego lub
zasobów (ani zatajać lub ukrywać charakteru, lokalizacji, źródła lub własności
wsparcia materialnego lub zasobów) żadnym organizacjom określonym przez
rząd Stanów Zjednoczonych jako zagraniczne organizacje terrorystyczne
(zgodnie z punktem 219 Ustawy o imigracji i obywatelstwie USA lub
jakiegokolwiek innego podobnego aktu prawnego w innych ustrojach prawnych;
korzystać z Usług lub Witryny Avetta w celu „uporczywego nękania” lub innej
formy napastowania; i/lub
korzystać z Usług lub Witryny Avetta w celu gromadzenia lub przechowywania
danych osobowych innych użytkowników w związku z zabronionym
postępowaniem i czynnościami określonymi powyżej.

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI
Nasze „Informacje poufne„ definiuje się jako (i) wszelkie informacje, do których użytkownik ma
dostęp lub które otrzymuje w odniesieniu do jakiegokolwiek innego dostawcy lub klienta oraz (ii)
wszelkie informacje, w tym m.in. plany biznesowe i marketingowe, technologie i informacje
techniczne, plany i projekty produktów, a także procesy biznesowe udostępnione przez nas lub
ujawnione w wyniku naszego świadczenia Usług Avetta; pod warunkiem jednak, że Informacje
poufne nie zawierają żadnych informacji, które (i) są lub staną się powszechnie znane ogółowi
bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec nas lub dowolnego klienta bądź dostawcy,
(ii) były znane użytkownikowi przed ich ujawnieniem przez nas lub dowolnego klienta bądź
dostawcę, (iii) zostały przekazane przez podmiot zewnętrzny bez naruszenia jakiegokolwiek
zobowiązania wobec nas lub dowolnego klienta lub dostawcy lub (iv) zostały niezależnie
opracowane przez użytkownika bez użycia lub odniesienia do naszych Informacji poufnych.
Użytkownik nie może wykorzystywać ani ujawniać jakichkolwiek naszych Informacji poufnych do
celów innych niż uzasadnione wewnętrzne cele biznesowe użytkownika, niezbędne do realizacji
korzyści z Usług Avetta oferowanych przez nas użytkownikowi. Użytkownik będzie dokładać
takiej samej staranności jak do ochrony własnych informacji poufnych podobnego rodzaju (ale nie
mniejszej niż należyta staranność). Użytkownik ograniczy dostęp do naszych Informacji poufnych
do tych pracowników, którzy potrzebują tego dostępu dla celów zgodnych z realizacją korzyści z
Usług i Witryny Avetta oferowanych przez nas użytkownikowi.

OCHRONA PRZED ROSZCZENIAMI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Avetta oraz naszych funkcjonariuszy,
dyrektorów, członków, kierowników, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy przed
wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, brakami, pozwami, orzeczeniami sądowymi,
odsetkami, nawiązkami, karami, grzywnami, kosztami lub wydatkami jakiegokolwiek rodzaju,
włączając w to rozsądne opłaty adwokackie oraz koszty realizacji jakiegokolwiek prawa do
odszkodowań i koszty związane z ewentualnymi ubezpieczycielami („Strata”) wynikające z lub

powstałe z tytułu (i) roszczeń podmiotu zewnętrznego, pozwu, procesu lub postępowania
wynikającego lub powstałego z powodu korzystania przez użytkownika z Usług lub Witryny
Avetta, włączając w to m.in. roszczenia, procesy, pozwy lub postępowania podmiotów
zewnętrznych wynikające z dostępu takiego podmiotu zewnętrznego do Materiałów
udostępnionych przez użytkownika w związku z korzystaniem z Usług lub Witryny Avetta, lub (ii)
wykorzystywania przez użytkownika Informacji dotyczących zapewniania zgodności lub działania
w oparciu o takie Informacje.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM PRZYPADKU
FIRMA AVETTA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA
JAKIEKOLWIEK STRATY UŻYTKOWANIA, PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW ANI ZA UTRATĘ
DANYCH LUB ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE
SZKODY, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH (W TYM
ZANIEDBAŃ) LUB Z JAKICHKOLWIEK INNYCH PRZYCZYN, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY
SZKODY TAKIE BYŁY DO PRZEWIDZENIA I CZY ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O
MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, CZY NIE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA FIRMY AVETTA POWSTAŁE
Z TYTUŁU LUB ODNOSZĄCE SIĘ DO NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKROCZĄ KWOT
FAKTYCZNIE ZAPŁACONYCH PRZEZ LUB NALEŻNYCH OD UŻYTKOWNIKA W OKRESIE
DWUNASTU (12) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE
POWODUJĄCE POWSTANIE TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Niezależnie od jakichkolwiek postanowień sprzecznych z niniejszą Umową, nie można uznać, że
firma Avetta nie dotrzymała jakiegokolwiek z postanowień niniejszej Umowy ani że ponosi
odpowiedzialność wobec użytkownika lub jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego za jakiekolwiek
opóźnienia, błędy, awarie w działaniu lub przerwy w działaniu ze względu na siłę wyższą, wojnę,
powstanie, akty terroru, zamieszki, bojkoty, strajki, przerwy zasilania, przerwy dostępu do
Internetu lub usług łączności, niepokoje wśród pracowników lub ludności cywilnej, działania innej
osoby niebędącej pod kontrolą firmy Avetta lub innych podobnych przyczyn.

BRAK GWARANCJI
UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA AVETTA NIE
UDZIELA RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZOBOWIĄZANIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ANI
WYRAŹNYCH, ANI DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, A TAKŻE W
MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W
SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZAMY WSZELKIE DOROZUMIANE RĘKOJMIE, GWARANCJE
I ZOBOWIĄZANIA NAŁOŻONE PRZEZ PRAWO, W TYM TE ODNOSZĄCE SIĘ DO
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU,
NIENARUSZANIA, DOKŁADNOŚCI, POPRAWNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I ZGODNOŚCI
Z OPISEM, A TAKŻE WSZELKIE RĘKOJMIE, GWARANCJE LUB ZOBOWIĄZANIA
WYNIKAJĄCE ZE SPOSOBU POSTĘPOWANIA, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYK
HANDLOWYCH. WSZYSTKIE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FIRMĘ AVETTA W RAMACH
NINIEJSZEJ UMOWY SĄ WYKONYWANE I DOSTARCZANE W POSTACI „GOTOWEJ” I
„DOSTĘPNEJ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.
Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Usług i/lub Witryny
Avetta nie gwarantuje odbioru pracy od użytkownika lub dowolnego klienta firmy Avetta.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi członkami Sieci
Avetta. Firma Avetta nie ponosi odpowiedzialności oraz niniejszym zrzeka się jakiejkolwiek
odpowiedzialności lub zobowiązań dotyczących interakcji lub sporów między użytkownikiem i
wszelkimi innymi klientami lub dostawcami firmy Avetta.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH
KWALIFIKACJI, PRZEPISÓW I ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI
W trakcie wdrażania lub świadczenia Usług Avetta, użytkownik może otrzymać od firmy
Avetta informacje dotyczące między innymi przepisów prawnych, ich interpretacji,
zapewniania zgodności, ubezpieczeń i kwalifikacji, oraz certyfikacji i licencji dla Pracowników
(określane łącznie jako „Informacje dotyczące zapewniania zgodności”). Tego typu
Informacje dotyczące zapewniania zgodności przekazywane są użytkownikowi wyłącznie w
celach informacyjnych, a firma Avetta nie podejmuje za nie żadnej odpowiedzialności. Avetta
nie jest zobowiązana przekazywać użytkownikowi aktualnych informacji na temat zmian w
zakresie Informacji dot. zachowania zgodności, czy też jakichkolwiek zmian przepisów lub
regulacji prawnych. Informacje dot. zapewniania zgodności mogą różnić się między sobą, w
zależności od danego obszaru prawnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się,
że: (A) użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zweryfikowanie prawidłowości,
zgodności z prawem i możliwości zastosowania Informacji dot. zapewniania zgodności w
danym obszarze prawnym przed wykorzystaniem takich Informacji; (B) Avetta nie ponosi
żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do Informacji dot. zapewniania zgodności; (C)
użytkownik podejmuje decyzję o wykorzystywaniu lub działaniu w oparciu o Informacje dot.
zapewniania zgodności na własną odpowiedzialność.

POWIADOMIENIA, POZWOLENIA I ZGODY
Wszelkie powiadomienia, pozwolenia i zgody w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane na
piśmie i będą uznane za dostarczone na podstawie następujących okoliczności: (i) osobiste
doręczenie, (ii) na drugi dzień roboczy po wysłaniu, (iii) na drugi dzień roboczy po wysłaniu
faksem za potwierdzeniem lub (iv) w pierwszym dniu roboczym po wysłaniu pocztą e-mail. Nasz
adres dla takich celów to: Avetta, LLC, 17671 Cowan, Suite 125, Irvine, California 92614, do
wiadomości: Dział prawny. Adresami użytkownika do powiadomień w takich celach będą adresy
podane nam przez użytkownika w profilu użytkownika.

WŁAŚCIWE PRAWO I MIEJSCE
My i użytkownik uzgadniamy, że niniejsza Umowa podlega wyłącznie prawu stanu Kalifornia i
kontroli zgodnie z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych, bez względu na wybór lub
sprzeczności z przepisami prawa jakiegokolwiek ustroju prawnego. Konwencja Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest niniejszym wyłączona.
UŻYTKOWNIK JEDNOZNACZNIE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO POWOŁYWANIA SIĘ LUB
DOMAGANIA STOSOWANIA WSZELKICH INNYCH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH
ZAWIERANIE, WYKONYWANIE, NIEWYKONYWANIE, ROZWIĄZYWANIE LUB WYGAŚNIĘCIE
NINIEJSZEJ UMOWY. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień umowy arbitrażowej, my i
użytkownik uzgadniamy, że wszelkie spory, pozwy, roszczenia lub powództwa wynikające z lub w
związku z niniejszą Umową lub Usługami Avetta będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów
stanowych i federalnych z siedzibą w hrabstwie Orange w Kalifornii.
W PRZYPADKU SPORU MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ AVETTA WYNIKAJĄCEGO LUB
ZWIĄZANEGO Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ LUB USŁUGAMI AVETTA, Z WYJĄTKIEM

PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, UŻYTKOWNIK LUB FIRMA AVETTA
MOGĄ ZDECYDOWAĆ SIĘ NA ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU PRZEZ WIĄŻĄCY ARBITRAŻ, W
SPOSÓB OPISANY PONIŻEJ, ZAMIAST PRZEZ SĄD. WSZELKIE ROSZCZENIA
(Z WYJĄTKIEM KWESTIONOWANIA WAŻNOŚCI LUB WYKONALNOŚCI NINIEJSZEJ UMOWY
ARBITRAŻOWEJ, WŁĄCZNIE Z ODSTĄPIENIEM OD POZWÓW GRUPOWYCH) MOGĄ BYĆ
ROZPATRYWANE PRZEZ WIĄŻĄCY ARBITRAŻ, JEŻELI JEDNA STRONA O TO
ZAWNIOSKUJE. OZNACZA TO, ŻE JEŻELI UŻYTKOWNIK ALBO MY WYBIERZEMY
ARBITRAŻ, ŻADNA ZE STRON NIE MA PRAWA WNOSIĆ TAKIEGO ROSZCZENIA DO SĄDU
ANI WSZCZYNAĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO. RÓWNIEŻ FAZA POJEDNAWCZA I
PRAWO APELACJI SĄ OGRANICZONE W PRZYPADKU ARBITRAŻU.

Odstąpienie od pozwu grupowego
Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRAWEM ARBITRAŻ MUSI BYĆ
ROZPATRYWANY INDYWIDUALNIE. OZNACZA TO, ŻE ANI UŻYTKOWNIK, ANI MY NIE
MOŻEMY ŁĄCZYĆ ANI KONSOLIDOWAĆ ROSZCZEŃ W ARBITRAŻU PRZEZ LUB WOBEC
INNYCH UŻYTKOWNIKÓW, ANI TEŻ WNOSIĆ ŻĄDNYCH ROSZCZEŃ DO SĄDU LUB
ARBITRAŻU JAKO PRZEDSTAWICIEL LUB W CHARAKTERZE POWÓDZTWA
PRYWATNEGO WNOSZONEGO W INTERESIE PUBLICZNYM.
Tylko sąd, a nie arbiter, określa ważność i skuteczność odstąpienia od pozwu grupowego. Nawet
jeśli wszystkie strony opowiedziały się za wniesieniem roszczenia do sądu, użytkownik albo my
możemy wybrać arbitraż w odniesieniu do wszelkich roszczeń wysuwanych przez nową stronę
lub jakichkolwiek nowych roszczeń powstałych później w toku postępowania sądowego.

Rozstrzygające prawa i zasady
Niniejsze warunki arbitrażu są regulowane przez Federalną Ustawę Arbitrażową (FAA). Arbitraż
musi być prowadzony w Amerykańskim Stowarzyszeniu Arbitrażowym (American Arbitration
Association, AAA) lub w firmie JAMS. Obowiązującymi zasadami postępowania arbitrażowego
będą zasady określone w niniejszej umowie arbitrażowej i procedurach wybranej organizacji
arbitrażowej, jednak w przypadku rozbieżności pomiędzy umową a procedurami organizacji będą
stosowane zasady określone w niniejszej umowie arbitrażowej. Jeśli procedury organizacji
ulegną zmianie po wniesieniu roszczenia, zastosowanie będą mieć procedury obowiązujące, gdy
roszczenie zostało wniesione.

Opłaty i koszty
Każda ze stron pokryje wszystkie własne koszty wniesienia roszczenia lub arbitrażu w sprawie
niniejszej Umowy, włączając to m.in. koszty opłat adwokackich, opłaty rejestracyjne, koszty
postępowania sądowego czy podróży. Strony w równych częściach poniosą opłaty i wydatki
arbitra oraz koszty obiektów podmiotów zewnętrznych wykorzystanych do przesłuchań w ramach
arbitrażu.

Przesłuchania i decyzje
Przesłuchania arbitrażowe będą odbywać się w hrabstwie Orange w stanie Kalifornia w USA.
Wyznaczony zostanie jeden arbiter. Arbiter musi: (I) przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów prawa materialnego, z wyjątkiem sytuacji sprzeczności z ustawą FAA; (ii) przestrzegać

obowiązujących postanowień o ograniczeniach; (iii) honorować ważne prawa pozwanych oraz
(iv) wydać decyzję na piśmie wraz z uzasadnieniem rozstrzygnięcia.
Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca, z wyjątkiem wszelkich wyjątków dopuszczanych
przez ustawę FAA. Jeśli jednak spór dotyczyć będzie w istocie kwoty wyższej niż 100 000 USD,
użytkownik albo my możemy postanowić powołać nowy panel złożony z trzech arbitrów. Panel
apelacyjny może zupełnie dowolnie zaakceptować lub odrzucić całe oryginalne rozstrzygnięcie
lub jakąkolwiek jego część. Odwołanie musi być złożone w organizacji arbitrażowej nie później
niż 30 dni po wydaniu pierwotnego rozstrzygnięcia. Strona apelująca opłaca wszystkie koszty
apelacji, chyba że panel apelacyjny orzeknie inaczej w ramach rozstrzygnięcia. Każde
rozstrzygnięcie arbitrażowe może być egzekwowane (np. poprzez orzeczenie) w dowolnym
właściwym sądzie.

Inni beneficjenci tego postanowienia
Oprócz użytkownika i firmy Avetta prawa i obowiązki opisane w tych warunkach arbitrażu stosują
się do naszych podmiotów stowarzyszonych oraz naszych i ich funkcjonariuszy, dyrektorów i
pracowników; każdego zewnętrznego współpozwanego w ramach roszczenia, podlegającego
danemu postępowaniu arbitrażowemu; i wszystkich posiadaczy wspólnego konta, a także
uprawnionych użytkowników kont(a).
Trwałość niniejszego postanowienia
Niniejsze postanowienie arbitrażowe zachowa ważność w następujących okolicznościach: (i)
zamknięcie konta użytkownika; (ii) dobrowolna spłata konta użytkownika lub jakiejkolwiek jego
części; (iii) wszelkie postępowania prawne mające na celu odzyskanie pieniędzy stanowiących
dług użytkownika; (iv) upadłość użytkownika.

POSTANOWIENIA RÓŻNE
Użytkownik i my jesteśmy wobec siebie niezależnymi kontrahentami. Niniejsza Umowa nie tworzy
partnerstwa, franczyzy, spółki joint venture, agencji, powiernictwa ani stosunku pracy między
nami. Użytkownik nie może przenosić ani przekazywać swoich praw i obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Avetta. Firma Avetta może przenieść
swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy, w tym m.in. w związku z transakcją sprzedaży firmy
Avetta poprzez fuzję, sprzedaż aktywów, sprzedaż akcji lub w inny sposób. Ponadto firma Avetta
może wykonywać niektóre lub wszystkie swoje obowiązki przez podmiot stowarzyszony lub
wykonawcę zewnętrznego. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które przez swój charakter
powinny przetrwać wypowiedzenie lub wygaśnięcie, zachowają ważność, w tym m.in.
zobowiązania użytkownika dotyczące ochrony naszych interesów, ograniczenia naszej
odpowiedzialności, zobowiązania do zachowania poufności w myśl niniejszej Umowy i
postanowienia dotyczące właściwego prawa oraz miejsca przetrwają wypowiedzenie subskrypcji
użytkownika. Strony jednoznacznie zażądały, by niniejsza Umowa i wszelkie powiązane z nią
dokumenty zostały przygotowane w języku angielskim. Les parties aux présentes ont
expressément demandé à ce que cette Entente et les documents qui s’y rapportent soient
rédigés en anglais. Tekst angielski uważany będzie za obowiązujący we wszystkich aspektach,
bez względu na jakiekolwiek tłumaczenia niniejszego dokumentu wymagane na mocy przepisów
ustawowych lub wykonawczych innego kraju. Tytuły oraz nagłówki zastosowano w niniejszej
Umowie wyłącznie dla wygody i nie będą one używane do objaśniania czy interpretowania
postanowień niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między
użytkownikiem a nami dotyczącego korzystania przez użytkownika z Usług i Witryny Avetta, które
zastępuje wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, propozycje i oświadczenia,

pisemne lub ustne, w odniesieniu do jego przedmiotu. Każde postanowienie niniejszej Umowy,
które zostanie uznane w całości lub w części za nieważne, sprzeczne z prawem lub
niewykonalne, zostanie usunięte z niniejszego porozumienia, w zakresie, w jakim jest nieważne,
sprzeczne z prawem lub niewykonalne, przy czym pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.
Niniejsza Umowa nie będzie bardziej stanowczo egzekwowana wobec żadnej ze stron,
niezależnie od tego, kto jest w większym stopniu odpowiedzialny za jej przygotowanie.

WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE
Postanowienia niniejszej Umowy są obowiązujące dla wszystkich użytkowników Witryny i Usług
Avetta. Aby jednak właściwie określić dodatkowe warunki korzystania z Witryny i Usług Avetta,
poniżej podano odnośniki do warunków uzupełniających, które zostały niniejszym włączone do
niniejszej Umowy przez odniesienie.
NAZWA ZAŁĄCZNIKA
POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK/ODNOŚNIK
ZAŁĄCZNIK 1

POLITYKA REFUNDACJI

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1
POLITYKA PRYWATNOŚCI
(patrz osobny dokument pod odnośnikiem poniżej)

Polityka prywatności firmy Avetta, LLC jest dostępna do wglądu pod adresem
https://organizer.avetta.com/About.action

ZAŁĄCZNIK 2
POLITYKA REFUNDACJI I ODNAWIANIA
Dostawca ma prawo do pełnej refundacji tylko wtedy, gdy karta kredytowa dostawcy zostanie
przypadkowo obciążona dwukrotnie lub błędnie obciążona. Na przykład dostawca będzie
uprawniony do żądania pełnej refundacji, jeżeli dostawca dwukrotnie wniesie płatność za to samo
członkostwo lub jeśli dostawca zapłaci za członkostwo kartą kredytową, a następnie wyśle także
czek do firmy Avetta za członkostwo.
Dostawca ma prawo do częściowej refundacji, jeśli dostawca stwierdzi w ciągu 7 dni od
rejestracji, że zarejestrował się w wyniku błędu i skontaktuje się z firmą Avetta w ciągu 7 dni.
Częściowa refundacja jest definiowana jako zwrot samej opłaty członkowskiej. Opłata
aktywacyjna nie podlega zwrotowi bez względu na przyczynę. Roczna opłata członkowska może
być zwrócona tylko w przypadku, gdy firma Avetta nie podjęła żadnego audytu, a dostawca
skontaktował się z firmą Avetta w terminie 30 dni od dnia rejestracji. Podjęte audyty, które
uniemożliwiają refundację, są następujące: Audyt corocznej aktualizacji, Weryfikacja FWK,
InsureGUARD™, Audyt instrukcji, Audytu wdrożenia oraz wszelkiego rodzaju inny audyt
zamówiony przez klienta.
Refundacje nie przysługują w przypadku wniesienia opłaty za odnowienie. Obowiązkiem
dostawcy jest skontaktowanie się z firmą Avetta i zawnioskowanie o dezaktywację członkostwa

na 30 przed datą odnowienia członkostwa — podaną na stronie Edytuj konto — gdyby dostawca
postanowił nie odnawiać swojego konta.
Kontrahent ma obowiązek upewnić się, że kontaktowy adres e-mail jest poprawnym adresem
email.
Częściowe refundacje będą wypłacane tą samą metodą, jakiej dostawca użył do wpłaty — na
przykład jeśli dostawca użył karty kredytowej do wpłaty, to wszelkie refundacje (w stosownych
przypadkach) będą wypłacane na tę samą kartę kredytową.
Jak opisano w punkcie „USŁUGI AVETTA” Warunków świadczenia usług:
•

Konto użytkownika będzie automatycznie odnawiane co 12 miesięcy, chyba że
użytkownik zawnioskuje o skasowanie konta nie później niż na 30 dni przed datą
odnowienia. W przypadku uaktualnienia na żądanie operatora użytkownik główny
zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony pocztą e-mail. Faktura zostanie
wystawiona trzy dni po uaktualnieniu, a opłata zostanie naliczona 7 dni później. Jeśli
konto użytkownika zostanie dezaktywowane, a następnie ponownie aktywowane,
zostanie naliczona wówczas obowiązująca standardowa opłata aktywacyjna.

Jak opisano w punkcie „MATERIAŁY UŻYTKOWNIKA DOSTAWCY I LISTY DOSTAWCÓW”
Warunków świadczenia usług:
•

W przypadku, gdy klient wskaże użytkownika do uaktualnienia, poprzez wskazanie
go na swojej zatwierdzonej Liście dostawców, użytkownik główny zostanie o tym
fakcie niezwłocznie powiadomiony pocztą e-mail. Faktura zostanie wystawiona trzy
dni po dokonaniu uaktualnienia, a opłata zostanie naliczona 7 dni później.
• W przypadku, gdy klient poinformuje firmę Avetta, że użytkownik znajduje się na
zatwierdzonej Liście dostawców klienta, użytkownik główny zostanie o tym fakcie
niezwłocznie powiadomiony pocztą e-mail. Faktura zostanie wystawiona trzy dni
po uaktualnieniu, a opłata zostanie naliczona 7 dni później.
Nasz obowiązujący w danym roku cennik można sprawdzić na stronie dotyczącej obiektów, z
którą można się zapoznać przed dokończeniem rejestracji.

