
Cieszymy się, że dołączasz do naszych warsztatów online, aby wspólnie umożliwić 
jak największej liczbie dzieci zaprojektowanie lepszego świata! 
 
Zanim będziemy mogli zaakceptować Cię jako użytkownika online, chcielibyśmy 
potwierdzić, że przeczytałeś i akceptujesz poniższe warunki: 
 
1. Poufność 
  
1.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że otrzymał i / lub może otrzymywać 
informacje o charakterze poufnym i zastrzeżonym dotyczące działalności fundacji 
Planeta kreatorów, z siedzibą przy ul. Racławickiej 40/24, 02-601 Warszawa, 
działającej na licencji udzielonej przez Designathon Works (zarejestrowanej pod 
adresem Keizersgracht 264, 1016 EV Amsterdam, Holandia), w tym między innymi 
metodę Designathon, materiały do nauki i prawa własności intelektualnej 
Designathon Works oraz wszelkie inne informacje związane z działalnością Planeta 
kreatorów i Designathon Works („Informacje poufne”). 
 
1.2 Informacje poufne będą wykorzystywane przez Ciebie wyłącznie w celu wzięcia 
udziału w lekcjach online dotyczących warsztatów organizowanych przez Planetę 
kreatorów („Cel”). 

  
1.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne są poufne i zgadza 
się, że przez cały czas: 

 
a. będzie traktować i utrzymywać Informacje Poufne jako poufne oraz 

przechowywać wszystkie takie Informacje Poufne w zaufaniu i ścisłej 
poufności, z zachowaniem takiego samego stopnia ostrożności, jakiego 
używasz w celu ochrony swoich poufnych informacji; 

b. nie ujawnia Informacji poufnych żadnej stronie trzeciej; 
c. nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych w żadnym innym celu niż Cel, 

ani wykorzystywać Informacji Poufnych dla własnej korzyści lub korzyści 
innych osób bez uprzedniej pisemnej zgody Planety kreatorów; 

d. z wyjątkiem Celu, nie będzie wykonywać żadnych kopii Informacji Poufnych 
bez uprzedniej pisemnej zgody Planety kreatorów. 

  
2. Własność intelektualna 
 
2.1. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje 
przekazane mu przez Planetę kreatorów w trakcie lekcji będą wyłączną własnością 
Planety kreatorów i Designtahon Works i że nie wolno wykorzystywać żadnego z 
tych materiałów, w tym metody Designathon, poza uczestnictwem w warsztatach, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Planety kreatorów 



  
2.2. Oznacza to, że nie nastąpi przeniesienie własności jakichkolwiek informacji, 
materiałów i / lub praw własności intelektualnej do takich informacji i materiałów z 
Planety kreatorów na Ciebie, a jeśli chcesz wykorzystać Informacje poufne do celów 
innych niż warsztaty, będziesz musiał uzyskać na to zgodę Planety kreatorów. 
Jeśli wykorzystasz Informacje Poufne z innego powodu niż Cel, bez pisemnej zgody 
Planety kreatorów, naruszysz niniejszą umowę i możesz naruszyć prawa własności 
intelektualnej Planety kreatorów i Designathon Works. 
2.3. Designathon Works może dochodzić kary pieniężnej wymienionej poniżej, a 
także wszelkich innych szkód od ciebie. 
 
3. Kara 
 
3.1 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, 
obowiązuje kara w wysokości 20 000 EURO za naruszenie, powiększona o karę w 
wysokości 1000 EURO za każdy dzień, w którym takie naruszenie będzie 
kontynuowane. Sąd nie może złagodzić tej kary. Od kary nie ma odwołania. 
  
4. Obowiązujące prawo i jurysdykcja 
 
4.1 Do niniejszej umowy stosuje się prawo holenderskie.  
 
4.2 Wszelkie spory będą przekazywane do właściwego sądu w Amsterdamie. 
 


