OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
§ 1 – Definicje
1.
ADO – Administrator Danych Osobowych;
2.
IODO – Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
3.
KLIENT – podmiot zlecający świadczenie usług na jego rzecz przez Zleceniobiorcę;
4.
OWU – Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług;
5.
ABONAMENT
1) ASYSTENT RODO
2) MANAGER RODO
3) OUTSOURCING IODO
6.
RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
7.
TABELA – Tabela Usług i Cen W Ramach Abonamentów będąca załącznikiem do
Umowy, stanowiący jej integralną część, określający szczegółowo zakres usług
świadczonych przez Zleceniobiorcę na rzecz Klienta w ramach Umowy oraz ceny usług
nie objętych abonamentem;
8.
UMOWA – akt umowy zawartej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na
odległość pomiędzy Klientem a Zleceniobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie
usług szczegółowo określonych w Tabeli Cen Pakietów i Usług, w zależności od
wybranego Pakietu;
9.
ZLECENIOBIORCA - Legal Innovation Technologies Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 36B 02-134 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000725243, której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr NIP: 5223119568.
10.
OPŁATA WPISOWA - Zleceniobiorca w chwili zawierania umowy pobiera stałą kwotę
opłaty wpisowej, na poczet organizacji procesu obsługi Klienta. W ramach opłaty Klient
otrzymuje również szereg ustalonych korzyści, których zakres dostępny jest na stronie w
postaci Lista Korzyści Opłaty Wpisowej
§ 2 Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy, w zależności od wybranego i zakupionego przez Klienta Abonamentu są
usługi obejmujące:
a) dostęp do przydzielonego eksperta Rodo, umożliwiający bezpośredni, nielimitowany kontakt
mailowy lub także telefoniczny lub także osobisty w celu udzielania Klientowi odpowiedzi na
wszystkie pojawiające się wątpliwości w zakresie Rodo oraz w celu udzielania wskazówek
dotyczących co należy a czego nie należy robić w konkretnych zaistniałych sytuacjach
biznesowych, zgodnie z zakresem wybranego Abonamentu.
b) usługi prawne w obszarze Rodo lub outsourcingu IODO lub innych dziedzin prawa dostępne dla
Klienta na podstawie Tabeli Cen i Usług Abonamentów Rodo, w oparciu o comiesięczne opłaty
abonamentowe, zgodnie z zakresem wybranego przez Klienta Abonamentu.
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§ 3 Postanowienia ogólne
Zawarcie Umowy w ramach wybranego Abonamentu odbywa się przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem strony internetowej
www.iodoexpert.pl.
Zawarcie Umowy zgodnie z wybranym Pakietem oznacza akceptację warunków OWU ,
Regulaminu Serwisu oraz Tabeli Cen i Usług. Klient nie może zasłaniać się
nieznajomością OWU , Regulaminu lub Tabeli.
Zawarcie Umowy skutkuje przekazaniem Klientowi - po dopełnieniu przez niego
formalności jakimi są zaksięgowana kwota zamówienia na koncie firmy - wymaganych
materiałów merytorycznych zawartych w opisie Korzyści Opłaty Wstępnej nie później
niż w trybie 3 dnia roboczego, następującego po dniu dopełnienia formalności.

§ 4 Prawa i obowiązki Stron
1. Klient - po odbytej konsultacji z ekspertem Rodo - otrzyma od Zleceniobiorcy niezbędne
dane informacje na temat stanu zachodzącego w jego firmie procesu przetwarzania wraz z
kopią zaleceń operacyjnych przekazanych do eksperta opiekującego się firmą klienta w ramach
wybranego abonamentu.
2. Poprzez uiszczenie opłaty wpisowej Klient otrzymuje komplet właściwych usług prawnych i
materiałów dydaktyczno-merytorycznych, określonych treścią obowiązującej w chwili
dokonywania transakcji Listy Korzyści Opłaty Wpiosowej w ustalonym umową trybie
czasowym.
3. Klient może wykorzystywać narzędzia, do których dostęp uzyskał w ramach Umowy
wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy. W szczególności nie może ich zbywać,
kopiować ani udostępniać osobom trzecim w celu uzyskania pośrednio lub bezpośrednio
korzyści majątkowych.
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§ 5 Wynagrodzenie
Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość zależna jest od rodzaju
wybranego przez Klienta Abonamentu. Wynagrodzenie składa się z dwóch elementów:
pierwszy to opłata wpisowa a drugi to miesięczna opłata abonamentowa, zgodna z
Tabelą Cen i Usług.
Płatności obu elementów na rzecz Zleceniobiorcy Klient dokonuje na numer rachunku
bankowego, poprzez wybraną przez siebie drogę realizacji płatności, w terminie
zgodnym z dokonanym wyborem.
Wynagrodzenie obu elementów w chwili dokonywania transakcji naliczane jest w
całości, zgodnie z Tabelą Cen i Usług bez względu na dzień miesiąca w jakim Klient
dokonuje zakupu i pobierane jest z góry w chwili dokonywania transakcji za pomocą
serwisu www.iodoexpert.pl.
Dalsze wynagrodzenie za świadczenie usług abonamentowych w każdym z wybranych
Abonamentów płatne jest w terminie do 5-dnia każdego następującego po sobie
miesiąca, na podstawie wysyłanej drogą mailową faktury Vat. Klient - zawierając
umowę - wyraża jednocześnie zgodę na wysyłanie dokumentów rozliczeniowych drogą
mailową na wskazany w trybie rejestracji adres mailowy.
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§ 6 Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy
Umowa zawierana jest na rok bez możliwości wypowiedzenia i w chwili kiedy to klient
nie zgłosi skutecznie woli rezygnacji z umowy - w kolejnym roku przechodzi
automatycznie na czas nieokreślony z trzymiesięcznym trybem wypowiedzenia.
Klient ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli po
stronie Zleceniobiorcy doszło do zawinionego i rażącego naruszenia postanowień
Umowy, a udzielony Zleceniobiorcy dodatkowy, co najmniej 21 dniowy termin na
usunięcie tych naruszeń bezskutecznie upłynął.
Zleceniobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Klient opóźnia się z zapłatą należnego mu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług
określonych w § 2 lit b) oraz w OWU § 5 lit a) za co najmniej jeden skończony okres
rozliczeniowy. W międzyczasie Zleceniobiorca może zastosować inne, dostępne i
dozwolone prawem środki zaradcze.

§ 7 Przepisy szczególne –
rozwiązanie umowy i warunki promocji Optymalizacja Formalna w Cenie Opłaty Wpisowej
1.
W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Klienta bez zachowania
okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po Stronie Klienta,
Zleceniobiorcy przysługuje odszkodowanie w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia
brutto za usługi abonamentowe określone w § 2 lit b) OWU wraz z odsetkami, płatne w
terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy.
2.
W razie chęci rezygnacji z umowy Klient zobowiązany jest swoją wolę nie przedłużenia
umowy wyrażoną pisemnie z uwzględnieniem wszystkich danych identyfikacyjnych
podanych w chwili rejestracji dostarczyć mailowo na adres
modliszewska@iodoexpert.pl, przed upływem 30 dnia ostatniego miesiąca pierwszego
roku trwania umowy. Wiadomości wysyłane po tym terminie lub te bez możliwości
natychmiastowej identyfikacji adresata lub te dostarczane na inne adresy firmowe będą
uznane za nieskuteczne a umowa zacznie obowiązywać zgodnie z zapisem § 6 lit a).
3.
Dokonując transakcji zakupu abonamentu w wyznaczonym przez Zleceniobiorcę czasie
Klient ma prawo do skorzystania z obowiązującej promocji Optymalizacja Formalna W
Cenie Opłaty Wpisowej lecz w sytuacji rozwiązania z Klientem umowy przed upływem
pierwszego roku z przyczyn leżących po stronie Klienta Zleceniobiorca ma prawo
wymagać zwrotu pełnej wartości wykonanej na rzecz Klienta Optymalizacji Formalnej
po cenie wskazanej w Liście Korzyści Opłaty Wpisowej.
4.
Opłata wpisowa nie podlega żadnym zniżkom ani obowiązującym promocjom oraz nie
podlega zwrotowi, bez względu na zaistniały powód ewentualnego, dalszego
rozwiązania umowy.

1.

§ 8 Dane osobowe
Zawarcie Umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na
przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie dla celów związanych z realizacją
Umowy, obejmujących również właściwe dla utrzymania dobrego poziomu Usług
Dydaktycznych oraz profesjonalnego wizerunku Akademii IE, włączając w to cele
promocyjne marki IodoExpert.pl
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Administratorem danych osobowych Klienta jest Legal Innovation Technologies Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 36B
02-134 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS
0000725243, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr NIP:
5223119568.
Dane osobowe Klienta są przetwarzane i niezbędne dla celów związanych z realizacją
Umowy. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit a) i b)
RODO.

§ 10 Obowiązek informacyjny
Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń.
W przypadku zaniechania tego obowiązku, doręczenie korespondencji pod dotychczas znany adres
uważa się skuteczne.
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§ 11 Postanowienia końcowe
Zleceniobiorca ma prawo do dokonania zmiany warunków OWU oraz Tabeli w każdym
czasie. Zmiana jest skuteczna poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej
Zleceniodawcy pod adresem www.iodoexpert.pl oraz wskazanie daty wejścia w życie. W
takim wypadku Klienta obowiązują i mają zastosowanie OWU oraz Tabela wg ich aktualnego
brzmienia.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
OWU i Tabela stanowią załączniki do Umowy oraz stanowią jej integralną część. W
przypadku rozbieżności pomiędzy treścią postanowień Umowy, OWU a Tabelą, moc
rozstrzygającą mają dokumenty w następującej kolejności: 1.Umowa, 2.OWU, 3.Tabela.
Umowa poddana jest prawu polskiemu.
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez
sąd powszechny miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.
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