Umowa o Świadczenie Usług z Użytkownikiem Końcowym
Data Ostatniej Aktualizacji: 17 lipca, 2019 r.
Data wejścia w życie: 17 Sierpnia, 2019 r.
Witamy w Avetcie, platformie zarządzania łańcuchem dostaw SaaS, która łączy wiodące
światowe organizacje z wykwalifikowanymi, profesjonalnymi dostawcami, wykonawcami i
sprzedawcami. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych poniżej, usługi Avetta oraz Witryna
Avetta są obsługiwane przez Avetta, LLC oraz jej filie korporacyjne i są dostarczane za
pośrednictwem strony internetowej Avetta pod adresem www.avetta.com lub jej wersji mobilnej
(łącznie określane jako „Witryna”). Korzystanie przez Ciebie z Usług Avetta i Witryny Avetta
podlega niniejszej Umowie o Świadczenie Usług z Użytkownikiem Końcowym (zwanej dalej
„Umową”), niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowanym subskrybentem Usług Avetta czy
Witryny.
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY PRZED KORZYSTANIEM Z
WITRYNY LUB USŁUG AVETTA. NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE TWOICH PRAW, ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH I OBOWIĄZKÓW, W TYM
RÓŻNYCH OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI, TWÓJ OBOWIĄZEK
NIEPRZESYŁANIA WRAŻLIWYCH DANYCH, KLAUZULĘ ROZSTRZYGANIA SPORÓW,
KTÓRA REGULUJE JAK I GDZIE ROZWIĄZYWANE BĘDĄ SPORY, JAK RÓWNIEŻ
ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO ARBITRAŻU GRUPOWEGO.
KLIKAJĄC POLE PONIŻEJ, POTWIERDZASZ PODPISEM, ŻE
PRZECZYTAŁEŚ/PRZECZYTAŁAŚ, ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ
WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI ZAWIERASZ NINIEJSZĄ UMOWĘ W IMIENIU
SPÓŁKI LUB INNEGO PODMIOTU PRAWNEGO, OŚWIADCZASZ NINIEJSZYM, ŻE GO
REPREZENTUJESZ I ŻE POSIADASZ UPRAWNIENIA DO ZOBOWIĄZANIA TAKIEGO
PODMIOTU ORAZ JEGO ODDZIAŁÓW DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI
NIE MASZ TAKICH UPRAWNIEŃ LUB JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ
UMOWY, NIE AKCEPTUJ NINIEJSZEJ UMOWY I NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG
AVETTA.

1.

DEFINICJE
W rozumieniu niniejszego dokumentu lub dowolnego dokumentu powiązanego z niniejszą
Umową:
•
„Audyt” odnosi się do obiektywnej oceny przez Avettę procedur i praktyk Dostawcy w
celu oceny zgodności Dostawcy z odpowiednimi normami regulacyjnymi lub najlepszymi
praktykami branżowymi.
• „Avetta” odnosi się do Avetta, LLC lub jej oddziałów i spółek zależnych.
• „Sieć Avetta” odnosi się do wszystkich Klientów i Dostawców, którzy subskrybują Usługi
Avetta.
• „Usługi Avetta” odnoszą się do usług świadczonych przez Avettę, w tym do Witryny.
• „Klient” oznacza firmę, podmiot gospodarczy lub inną osobę, która chce zaangażować
lub zakwalifikować jednego lub więcej Dostawców i zgodziła się zostać członkiem Sieci
Avetta.
• „Informacje o Zgodności” odnoszą się do informacji dostarczanych przez Avettę
Dostawcy podczas wdrażania i świadczenia Usług Avetta, w tym między innymi, ale nie
wyłącznie, informacji na temat przepisów, interpretacji przepisów, zgodności,
ubezpieczenia oraz kwalifikacji, certyfikatów i licencji dla Pracowników.

•
•
•

•
•
•

•
•

•

2.

„Treść” oznacza informacje, dane, tekst, oprogramowanie, grafikę, wiadomości,
znaczniki lub inne materiały ogłaszane publicznie lub przekazywane prywatnie przez
Dostawcę, Klienta lub Avettę.
„Pracownik” oznacza każdego z pracowników lub agentów Klienta lub Dostawcy
uzyskujących dostęp do Usług Avetta i/lub Witryny w imieniu Klienta lub Dostawcy.
„Dane Ogólnego Dostępu” to informacje o koncie Dostawcy, nazwa, opis usług,
obszary administracyjne, kraje i jurysdykcje, w których Dostawca prowadzi działalność
i/lub posiada biura, dane kontaktowe głównego punktu kontaktowego Dostawcy oraz logo
Dostawcy, znaki towarowe i znaki usług.
„Dane z Ograniczonym Dostępem” to dane kwalifikacyjne Dostawcy (PQF), określone
informacje ubezpieczeniowe, wszelkie dane zebrane podczas Audytu oraz dokumentacja
medyczna (EMR) i dokumentacja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA).
“PQF” oznacza Formularz Kwalifikacji Wstępnej Dostawcy (FKW).
„Dane Wrażliwe” odnoszą się, ale nie ograniczają się wyłącznie do, informacji o zdrowiu
fizycznym lub psychicznym lub o stanie zdrowia, pochodzeniu rasowym lub etnicznym,
życiu seksualnym, przynależności do związków zawodowych, opiniach politycznych lub
historii karalności (w tym popełnienia lub domniemanego popełnienia jakiegokolwiek
przestępstwa) dotyczących jakiejkolwiek osoby fizycznej.
„Dostawca” oznacza osobę fizyczną, firmę, podmiot gospodarczy lub inną osobę, która
świadczy lub stara się świadczyć usługi wykonawcze na rzecz jednego lub większej
liczby Klientów i zgodziła się zostać członkiem sieci Avetta.
„Treści Dostawcy” odnosi się do wszelkich Treści, które Dostawcy wysyłają lub
dostarczają do Avetty w związku z korzystaniem przez Dostawcę z Usług i Witryny
Avetta. Treści Dostawcy mogą obejmować Dane z Ograniczonym Dostępem, Dane
Ogólnego Dostępu oraz dane kwalifikacyjne Dostawcy (FKW).
„Ty” oraz „Twój” odnoszą się do, i obejmują, Ciebie (i) jako osobę fizyczną, (ii) jako
Pracownika Klienta lub Dostawcy korzystającego z Witryny lub uzyskującego do niej
dostęp, oraz (iii) jako spółkę Klienta lub Dostawcy, którą reprezentujesz.

KOSZTY I OPŁATY
JEŚLI JESTEŚ ADMINISTRATOREM ROZLICZEŃ KONTA AVETTA TWOJEJ FIRMY,
ZOBACZ ZAŁĄCZNIK 1, KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY, I SPRAWDŹ
ZASADY I WARUNKI REGULUJĄCE POLITYKĘ ROZLICZEŃ I REFUNDACJI AVETTY.

3.

USŁUGI AVETTA
Usługi Avetta są świadczone Tobie jako członkowi Sieci Avetta za pośrednictwem Witryny lub w
inny sposób. Usługi Avetta oznaczają usługę subskrypcji online zapewniająca subskrybentom jej
Klientów i Dostawców dostęp do różnorodnych usług związanych z kontrolą kwalifikacji wstępnej.
Avetta zapewnia kontrolę kwalifikacji wstępnej na podstawie parametrów dostarczonych przez
Klientów. Takie usługi kwalifikacji wstępnej przeprowadzane są w sposób zautomatyzowany.
Usługi Avetta oferowane są poprzez różnorodne plany abonamentowe o różnych poziomach
cenowych, w tym specjalne plany promocyjne lub subskrypcje z ograniczeniami.
Avetta zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania całej lub
dowolnej części Witryny lub dowolnej Usługi Avetta, według własnego uznania, z zachowaniem
30-dniowego okresu pisemnego wypowiedzenia. Avetta może również nakładać ograniczenia na
określone funkcje lub ograniczać Twój dostęp do części lub do całej Witryny lub Usług według
własnego uznania, bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.
Avetta może zmieniać ceny Usług Avetta w dowolnym momencie. Zostaniesz powiadomiony na
piśmie, na co najmniej 30 dni wcześniej, o wszelkich podwyżkach opłat za usługi powyżej
aktualnego cennika. Niniejsza Umowa (łącznie ze zmienionym cennikiem) pozostanie w mocy,

dopóki nie dostarczysz Avetcie pisemnego powiadomienia o wypowiedzeniu przez okres 30 dni
od takiego powiadomienia.
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USŁUGI OSÓB TRZECICH
Avetta może korzystać z usług osób trzecich i udostępniać je Tobie za pośrednictwem Usług
Avetta i Witryny („Usługi Osób Trzecich”). Korzystanie z Usług Osób Trzecich podlega
warunkom określonym przez dostawców Usług Osób Trzecich. Avetta nie ponosi żadnej
odpowiedzialności ani zobowiązań za wybrane przez Ciebie Usługi Osób Trzecich. Nie możesz
instalować ani korzystać z Usług Osób Trzecich w sposób, który stwarza jakiekolwiek
zobowiązania dla Avetty. Avetta może naliczyć opłaty za korzystanie z Usług Stron Trzecich w
ramach Twojej subskrypcji.
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KORZYSTANIE Z USŁUG AVETTA
Otrzymujesz ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną, odwołalną licencję na dostęp i korzystanie
z Usług i Witryny Avetta, na które masz ważną subskrypcję, która może być wykonywana
wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową i wyłącznie dla celów Twojej legalnej działalności
wewnętrznej. Tylko Pracownicy upoważnieni przez subskrybującego Klienta lub Dostawcę mogą
uzyskać dostęp i korzystać z Usług i Witryny Avetta. Nie możesz używać uwierzytelnień
logowania w celu uzyskania dostępu do Usług Avetta i Witryny spoza kraju, dla którego zostały
wydane Twoje uwierzytelnienia. Twoje uwierzytelnienia logowania mogą ograniczyć Twój dostęp
do pewnych treści dostępnych w inny sposób za pośrednictwem usług Avetta. KKorzystanie z
Usług Avetta lub dostęp do nich w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym
dokumencie, bez uprzedniej pisemnej zgody Avetty, jest surowo zabronione i spowoduje
wygaśnięcie udzielonej tutaj licencji. Taka licencja podlega niniejszej Umowie i nie zezwala na
wykorzystywanie jakichkolwiek metod pozyskiwania danych, robotów, scrapingu lub podobnych
metod gromadzenia lub ekstrakcji danych. Takie nieautoryzowane użycie może również naruszać
obowiązujące przepisy, w tym prawa autorskie i prawa dotyczące znaków towarowych oraz
obowiązujące przepisy i ustawy dotyczące komunikacji. Wszelkie prawa, które nie zostały
wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez Avettę. Licencja udzielona w
niniejszym dokumencie może zostać cofnięta przez Avettę, w całości lub w części, w dowolnym
momencie bez powiadomienia i bez podania przyczyny.
Twoja licencja na dostęp i korzystanie z Usług Avetta podlega następującym ograniczeniom i
zakazom użytkowania: nie możesz (a) kopiować, drukować (z wyjątkiem własnych celów
archiwalnych w związku z autoryzowanym korzystaniem z Usług Avetta), publikować, wyświetlać,
rozpowszechniać, przesyłać, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, pożyczać lub w inny sposób
udostępniać w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób całej lub dowolnej części Usług
Avetta lub jakiejkolwiek Treści (zdefiniowanej poniżej) uzyskanej za pośrednictwem Usług Avetta;
(b) wykorzystywać Usługi Avetta lub jakiekolwiek Treści uzyskane za pośrednictwem Usług
Avetta w celu opracowania, lub jako składnika, jakiegokolwiek systemu informacji,
przechowywania i odzyskiwania, bazy danych, bazy informacji lub podobnych zasobów (w
dowolnych mediach obecnie istniejących lub opracowanych w przyszłości), które są oferowane
do dystrybucji komercyjnej dowolnego rodzaju, w tym poprzez sprzedaż, licencję, dzierżawę,
wynajem, subskrypcję lub jakikolwiek inny komercyjny mechanizm dystrybucji; (c) tworzyć
kompilacje lub prace pochodne jakiejkolwiek Treści dostępnej za pośrednictwem Usług Avetta;
(d) używać jakichkolwiek Treści uzyskanych za pośrednictwem Usług Avetta w jakikolwiek
sposób, który mógłby naruszać jakiekolwiek prawa autorskie, prawo własności intelektualnej,
prawo własności lub prawo własności Avetta lub jakichkolwiek osób trzecich; (e) usuwać,
zmieniać lub zasłaniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych informacji o
innych prawach własności lub warunków użytkowania dotyczących Usług Avetta; (f) udostępniać
jakiejkolwiek części Usług Avetta za pośrednictwem dowolnego systemu timesharingu, biura
usług, Internetu lub jakiejkolwiek innej technologii istniejącej obecnie lub opracowanej w

przyszłości; (g) usuwać, dekompilować, rozmontowywać lub odtwarzać kodu źródłowego
jakichkolwiek Usług Avetta lub programów Avetta lub używać jakiegokolwiek oprogramowania do
monitorowania sieciowego lub wykrywania w sieci w celu określenia architektury usług Avetta; (h)
używać dowolnego automatycznego lub ręcznego procesu do zbierania informacji z Usług Avetta;
(i) korzystać z Usług Avetta w celu gromadzenia informacji potrzebnych do, lub w celu
przesyłania (1) niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail; (2) wiadomości e-mail
wykorzystujących nagłówki, nieprawidłowe lub nieistniejące nazwy domen lub na inne sposoby
wykorzystujące wprowadzające w błąd adresy; oraz (3) niechcianych rozmów telefonicznych lub
transmisji faksowych; (j) korzystać z Usług Avetta w sposób, który narusza jakiekolwiek
obowiązujące prawo, przepisy lub regulacje, w tym, bez ograniczeń, przepisy regulujące pocztę
elektroniczną, transmisje faksowe lub nakłanianie przez telefon; oraz (k) eksportować lub
reeksportować Usług Avetta lub dowolnej jej części, lub jakiegokolwiek oprogramowania
dostępnego wśród lub za pośrednictwem Usług Avetta, z naruszeniem przepisów lub regulacji
dotyczących kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych lub dowolnego innego kraju.
Korzystając z Usług Avetta, zgadzasz się nie:
o przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, przekazywać lub w inny sposób udostępniać
jakiekolwiek Treści, które są fałszywe, wprowadzające w błąd, niezgodne z prawem,
szkodliwe, groźne, obraźliwe, napastliwe, krzywdzące, zniesławiające, dyskryminujące,
wulgarne, nieprzyzwoite, oszczercze, inwazyjne dla cudzej prywatności, nienawistne lub w
inny sposób niewłaściwe;
o korzystać z Usług lub z Witryny Avetta w celu zaszkodzenia komukolwiek w jakikolwiek
sposób;
o korzystać z Usług lub z Witryny Avetta w celu podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub
podmiot lub w inny sposób fałszywie przedstawiać powiązania z osobą lub podmiotem;
o fałszować nagłówków lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia
pochodzenia dowolnych Treści przesyłanych za pośrednictwem Usług lub Witryny Avetta;
o Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że: (a) Dane dostępowe będą
wykorzystywane do pomocy klientom i potencjalnym klientom, którzy szukają potencjalnych
oferentów; (b) tylko Klienci wymienieni na liście Klientów Avetta i potencjalni Klienci Avetta
będą mogli przeglądać Ogólne Dane Dostępu; oraz (c) Ogólne dane dostępowe nie są
danymi publicznymi, ale są chronione hasłem i udostępniane tylko Klientom Avetta, którzy
są częścią Sieci Avetta iw pewnych okolicznościach, potencjalnym Klientom Avetta.
o powodować, zezwalać lub autoryzować modyfikacji, tworzenia prac pochodnych lub
tłumaczenia Usług lub Witryny Avetta bez uprzedniej pisemnej zgody Avetty;
o korzystać z Usług Avetta lub z Witryny w nieuczciwych lub niezgodnych z prawem celach;
o próbować dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, rozmontowywać lub uzyskiwać
dostępu w nieautoryzowany sposób do Witryny lub Usług Avetta, łamać lub obchodzić
jakichkolwiek technologii szyfrowania lub środków bezpieczeństwa wdrożonych przez
Avettę w odniesieniu do Witryny lub Usług Avetta lub jakichkolwiek Usług Avetty i/lub
danych przesyłanych, przetwarzanych lub przechowywanych przez Avettę;
o przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, przekazywać lub w inny sposób udostępniać
jakichkolwiek Treści, do których udostępniania nie masz prawa (takich jak informacje
wewnętrzne, informacje zastrzeżone i poufne uzyskane lub ujawnione w ramach
stosunków pracy lub na podstawie umów o nieujawnianiu);
o przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, przekazywać ani w inny sposób udostępniać
żadnych (i) Treści naruszających jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową,
prawa autorskie lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony; (ii) niechcianych lub
nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”,
„łańcuszków”, „piramid” lub innych form pozyskiwania; lub (iii) materiałów zawierających
wirusy oprogramowania lub jakiekolwiek inne kody komputerowe, pliki lub programy
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przeznaczone do przerywania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek
oprogramowania komputerowego, sprzętu lub wyposażenia telekomunikacyjnego;
ingerować lub zakłócać pracę Witryny, Usług Avetta lub serwerów lub sieci połączonych z
Witryną lub Usługami Avetta lub działających w powiązaniu z nimi lub nie przestrzegać
jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów dotyczących sieci połączonych z
Witryną lub Usługami Avetta lub działających w powiązaniu z nimi;
korzystać z Witryny lub Usług Avetta w celu umyślnego lub nieumyślnego naruszenia
jakichkolwiek obowiązujących, lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych,
praw, zasad lub przepisów;
korzystać z Witryny lub Usług Avetta w celu zapewnienia wsparcia materialnego lub
zasobów (lub w celu ukrycia lub zatuszowania natury, lokalizacji, źródła lub własności
wsparcia materialnego lub zasobów) dla jakiejkolwiek (jakichkolwiek) organizacji uważanej
(uważanych) przez rząd Stanów Zjednoczonych za zagraniczne organizacje terrorystyczne
zgodnie z sekcją 219 Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie USA lub z innymi podobnymi
ustawami w innych jurysdykcjach;
korzystać z Witryny lub Usług Avetta, aby „prześladować” lub w inny sposób nękać innych;
i/lub
korzystać z Witryny lub Usług Avetta w celu gromadzenia lub przechowywania danych
osobowych innych użytkowników w związku z zakazanym postępowaniem i czynnościami
określonymi powyżej.

TREŚĆ
Dostawcy wyraźnie zgadzają się, że w ramach Usług Avetta, Avetta przeprowadzi Audyty, które
są obiektywnymi ocenami procedur i praktyk Dostawców, w celu oceny Twojej zgodności z
odpowiednimi normami regulacyjnymi lub najlepszymi praktykami branżowymi. Treści mogą być
dostarczane za pośrednictwem Usług Avetta lub Witryny Avetta, przez Avettę, Klientów i/lub
Dostawców. Rozumiesz, że cała Treść, zarówno ogłoszona publicznie, jak i przekazana
prywatnie, jest wyłączną odpowiedzialnością strony, od której pochodzi. Avetta nie kontroluje
Treści Klienta ani Dostawcy zamieszczanych w Witrynie ani tych dostarczanych za
pośrednictwem Usług Avetta i jako takich, nie gwarantuje ich poprawności, integralności ani
jakości. W żadnym wypadku Avetta nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek
Treści, w tym, między innymi ale nie wyłącznie, za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w
jakichkolwiek Treściach, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, jakiegokolwiek rodzaju, poniesione
z powodu wykorzystania jakichkolwiek Treści opublikowanych, wysłanych pocztą elektroniczną,
przesłanych lub w inny sposób udostępnionych w Witrynie lub za pośrednictwem Usług Avetta.
Avetta i wyznaczone przez nią osoby zastrzegają sobie prawo (ale nie obowiązek), według
własnego uznania, do wstępnego sprawdzenia, odmowy opublikowania lub przesłania lub do
usunięcia jakichkolwiek Treści dostępnych w Witrynie lub za pośrednictwem Usług Avetta. Bez
ograniczania powyższego, Avetta i wyznaczone przez nią osoby będą miały prawo do usunięcia
(według własnego uznania) wszelkich Treści, które naruszają niniejszą Umowę lub w inny sposób
budzą zastrzeżenia. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że musisz oceniać i ponosić
wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z wszelkich Treści, w tym polegać na dokładności,
kompletności lub przydatności takich Treści.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Avetta może uzyskiwać dostęp, gromadzić,
przechowywać i ujawniać informacje o Twoim koncie i Treści, jeśli jest to wymagane przez prawo
lub w oparciu o działanie Avetty w dobrej wierze, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest
uzasadnione aby: (a) przestrzegać procesów prawnych; (b) egzekwować niniejszą Umowę; (c)
odpowiadać na roszczenia, że jakakolwiek Treść narusza prawa osób trzecich; (d) odpowiadać
na Twoje prośby dotyczące obsługi klienta; lub (e) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo
Avetty, jej użytkowników oraz opinii publicznej. Avetta zastrzega sobie prawo do rozpatrywania
skarg lub zgłoszonych naruszeń niniejszej Umowy oraz do podejmowania wszelkich działań,
które Avetta uzna za stosowne, w tym, ale nie wyłącznie, zgłaszania wszelkich podejrzanych,

niezgodnych z prawem działań funkcjonariuszom organów ścigania, organom regulacyjnym lub
innym stronom trzecim oraz ujawniania wszelkich niezbędnych lub odpowiednich dla takich osób
lub podmiotów informacji związanych z Twoim profilem, informacjami o koncie, adresami e-mail,
historią użytkowania, opublikowanymi materiałami, adresami IP i informacjami o ruchu.
Rozumiesz, że przetwarzanie techniczne i przesyłanie Witryny, w tym Twoich Treści, może
obejmować (a) transmisje przez różne sieci i (b) zmiany w celu uzyskania zgodności i
dostosowania się do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń.
WYRAŹNIE SIĘ ZGADZASZ NIE PRZESYŁAĆ ANI NIE DOSTARCZAĆ AVETCIE, W ZWIĄZKU
Z KORZYSTANIEM Z USŁUG AVETTA I WITRYNY, ŻADNYCH WRAŻLIWYCH DANYCH.
JESTEŚ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE, ŻE WSZYSTKIE INFORMACJE I
DOKUMENTY, KTÓRE PRZESYŁASZ LUB DOSTARCZASZ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z
USŁUG AVETTA I WITRYNY, NIE ZAWIERAJĄ ŻADNYCH WRAŻLIWYCH DANYCH.

7.

TREŚCI DOSTAWCY I LISTY DOSTAWCY
Licencja na Treści Dostawcy. Jeśli jesteś Dostawcą i przesłałeś Treść Dostawcy, niniejszym
przyznajesz Avetcie niewyłączną, zbywalną, w pełni opłaconą, ogólnoświatową, wieczystą,
nieodwołalną licencję i prawo (a) do używania, modyfikowania, kopiowania, powielania,
przesyłania, udzielania podlicencji, indeksowania, modelowania, łączenia, publikowania,
wyświetlanie i dystrybucji Twojej Treści Dostawcy w celu dostarczenia Usług Avetta Tobie oraz
klientom wszystkich innych Klientów Avetty, oraz (b) nieodwracalnego uogólniania i łączenia
Twojej Treści Dostawcy w celu przeprowadzania badań oraz działań rozwojowych i analiz
statystycznych, rozwijania modeli analitycznych oraz opracowywania i dostarczania innych
produktów i usług związanych z kontrolą kwalifikacji wstępnej.
Jeśli jesteś Dostawcą i przesłałeś Treść Dostawcy, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się,
że: (a) Twoja Treść Dostawcy zostanie udostępniona innym autoryzowanym użytkownikom
Klienta wyświetlanym na Twojej „Liście Klientów”, którzy są powiązani z Twoim kontem; (b)
Klienci mogą połączyć się z Twoim kontem a Ty możesz przejrzeć Twoją Treść Dostawcy w
dowolnym momencie, logując się na swoje konto; (c) w dowolnym momencie Możesz dodać lub
usunąć dowolnego Klienta z Twojej Listy Klientów, kontaktując się z Avettą lub korzystając z
interfejsu internetowego; (iv) żaden użytkownik z Klienta niewymienionego na liście klientów nie
może uzyskać dostępu do danych o ograniczonym dostępie; oraz (v) inni Dostawcy nie mają
dostępu do Twoich Ograniczonych Danych Dostępowych.
Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że: (a) Dane Ogólnego Dostępu będą
wykorzystywane do pomocy Klientom i potencjalnym Klientom, którzy szukają potencjalnych
oferentów; (b) tylko Klienci wymienieni na liście Klientów Avetty i potencjalni Klienci Avetty będą
mogli przeglądać Dane Ogólnego Dostępu; oraz (c) Dane Ogólnego Dostępu nie są danymi
publicznymi, ale są chronione hasłem i udostępniane tylko Klientom Avetty, którzy są częścią
Sieci Avetta i w pewnych okolicznościach, potencjalnym Klientom Avetty.
Avetta dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby dokładnie rejestrować, przechowywać i
udostępniać Treści Dostawcy przesłane przez Ciebie za pośrednictwem Twojego konta, które
pojawia się w Witrynie oraz za pośrednictwem Usług Avetta. Po zalogowaniu się lub na żądanie
otrzymasz kompletną kopię każdego Audytu, który Avetta przeprowadziła na Tobie, tak jak
będzie on widoczny dla Avetty i Klientów w Witrynie i poprzez Usługi Avetta. Twoim obowiązkiem
jest przejrzenie Treści Dostawcy zawartej w takich zakończonych Audytach oraz sprawdzenie,
czy informacje zawarte w formularzu Audytu są i pozostają kompletne i dokładne. Ponadto
zgadzasz się niezwłocznie powiadomić Avettę o wszelkich błędach lub pominięciach w Treści
Dostawcy, dotyczących Ciebie zawartych w Witrynie lub dostępnych za pośrednictwem Usług
Avetta.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że każdy Audyt przeprowadzony przez Avettę ma na
celu zebranie wymaganej dokumentacji do przeglądu przez potencjalnych Klientów. Avetta nie
ponosi odpowiedzialności za przechowywanie rekordów w odniesieniu do Twoich danych lub
jakichkolwiek informacji przekazywanych Avetcie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług
i Witryny Avetta. O ile, przed zbyciem przez Avettę którejkolwiek z Twoich informacji, wyraźnie
nie poprosisz Avettę na piśmie o przekazanie Ci którejkolwiek z Twoich dokumentacji, Avetta ma
prawo do dysponowania takimi informacjami bez zwracania ich Tobie.

8.

PRAWA WŁASNOŚCI AVETTY
Avetta (i jej licencjodawcy, w stosownych przypadkach) posiadają wszelkie prawa, tytuły i udziały,
w tym wszelkie powiązane prawa własności intelektualnej, w i do Usług Avetta (i wszystkich
podstawowych technologii, oprogramowania i analiz) oraz Treści dostarczanych przez Avettę (ale
z wyłączeniem Treści Klienta oraz Dostawcy), wszelkich modeli, metod, algorytmów, odkryć,
wynalazków, modyfikacji, dostosowań, ulepszeń, rozszerzeń, pochodnych, materiałów, pomysłów
i innych produktów roboczych, które zostały wymyślone, stworzone lub przygotowane w związku
z Usługami Avetta lub związane są ze świadczeniem Usług zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy.
Wszystkie znaki towarowe, loga i znaki usługowe wyświetlane za pośrednictwem Usług i Witryny
Avetta są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi Avetty, jej podmiotów
stowarzyszonych, licencjodawców lub innych stron trzecich. Wszystkie te znaki towarowe, loga i
znaki usługowe są własnością odpowiednio ich właścicieli. Nie wolno używać tych znaków bez
uprzedniej pisemnej zgody Avetty lub właściciela znaków. Avetta zastrzega sobie wszelkie
prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w i do Usług i Witryny Avetta oraz całej Treści
Avetta. Usługi i Witryna Avetta oraz cała Treść Avetta, w tym między innymi ale nie wyłącznie,
tekst, projekt, grafika, interfejsy i kod oraz ich wybór i układ, są własnością Avetty i jej
licencjodawców i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie.

9.

TWOJE REPREZENTACJA I GWARANCJE
Reprezentujesz, gwarantujesz i zobowiązujesz się, że:
•

•
•
•
•

10.

Podpisujesz niniejszą Umowę wyłącznie w ramach swoich możliwości zawodowych, w
celach handlowych, biznesowych lub zawodowych, jako wyspecjalizowany dostawca
usług (jeśli jesteś Dostawcą) lub jako operator w branży, w której poszukujesz Dostawcy
(jeśli jesteś Klientem);
Posiadasz prawa oraz możliwości zarówno zawarcia niniejszej Umowy jak i
przestrzegania jej warunków;
Będziesz korzystał z Usług i Witryny Avetta wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz
zgodnie z niniejszą Umową i wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i
zasadami;
informacje, które podajesz, są prawdziwe i dokładne, a Ty masz prawo do dostarczenia
takich informacji;
Jesteś co najmniej pełnoletni w swojej jurysdykcji i jesteś osobą, która jest w stanie
zawierać prawnie wiążące umowy na mocy obowiązującego prawa w imieniu podmiotu,
który reprezentujesz.

OBOWIĄZKI POUFNOŚCI
Informacje Poufne Avetty zdefiniowane są jako (a) wszelkie informacje, do których Dostawca lub
Klient mają dostęp lub które otrzymują w związku z jakimkolwiek innym Dostawcą lub Klientem,
oraz (b) wszelkie informacje, w tym między innymi ale nie wyłącznie, plany biznesowe i
marketingowe, technologie oraz informacje techniczne, plany i projekty produktów oraz procesy
biznesowe, ujawnione przez Avettę lub ujawnione w wyniku świadczenia przez Avettę Usług
Avetta. Informacje Poufne Avetty nie obejmują żadnych informacji, które (i) są lub staną się

powszechnie znane bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań wobec Avetty lub któregokolwiek
Klienta lub Dostawcy, (ii) były znane Tobie przed ujawnieniem ich przez Avettę lub
któregokolwiek Klienta lub Dostawcę, (iii) zostały otrzymane od strony trzeciej bez naruszenia
jakichkolwiek zobowiązań wobec Avetty lub któregokolwiek Klienta lub Dostawcy, lub (iv) zostały
niezależnie opracowane przez Ciebie bez użycia lub odniesienia do Informacji Poufnych Avetty.
Nie będziesz wykorzystywać ani ujawniać żadnych Poufnych Informacji Avetty w żadnym innym
celu niż dla uzasadnionych wewnętrznych celów biznesowych, jeśli jest to konieczne do
zrealizowania korzyści płynących z Usług Avetta oferowanych Tobie przez Avettę. Będziesz
wykorzystywać ten sam stopień staranności, jakiego używasz do ochrony własnych poufnych
informacji tego samego rodzaju (ale nie mniejszy niż nakazuje rozsądek). Ograniczysz dostęp do
Informacji Poufnych Avetty do tych pracowników i tego personelu, który potrzebuje takiego
dostępu do celów zgodnych z korzystaniem z Usług i Witryny Avetta dostarczonej przez Avettę
Dostawcy.
Informacje Poufne Dostawcy lub Klienta zdefiniowane są jako informacje zastrzeżone,
niepubliczne, należące odpowiednio do Dostawcy lub Klienta, w tym między innymi ale nie
wyłącznie, plany biznesowe i marketingowe, technologie oraz informacje techniczne, plany i
projekty produktów oraz procesy biznesowe, ujawnione, odpowiednio do przypadku, przez
Dostawcę lub Klienta Avetcie w wyniku świadczenia przez Avettę Usług Avetta. Informacje
Poufne Dostawcy lub Klienta nie obejmują żadnych informacji, które (i) były znane Avetcie przed
ujawnieniem przez Ciebie lub któregokolwiek Dostawcę lub Klienta, (ii) zostały otrzymane od
osoby trzeciej bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań wobec Ciebie lub dowolnego Dostawcy
lub Klient, lub (iii). Avetta może ujawnić Informacje Poufne Dostawcy lub Klienta dla
uzasadnionych celów biznesowych Avetty, jeśli jest to konieczne do świadczenia Usług Avetta
oferowanych Tobie oraz Klientom lub Dostawcom Avetty. Avetta ograniczy dostęp do Informacji
Poufnych Klienta i Dostawcy do tych pracowników i personelu Avetty oraz Klientów lub
Dostawców, w zależności od przypadku, którzy potrzebują dostępu do Informacji Poufnych
Klienta lub Dostawcy dla celów świadczenia przez Avettę Usług i Witryny Avetta, dostarczonych
przez Avettę Dostawcy i Klientom.

11.

ODSZKODOWANIA ZA ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH
Zgadzasz się bronić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć Avettę oraz jej pracowników
biurowych, dyrektorów, członków, menedżerów, pracowników, agentów, następców i
cesjonariuszy przed odpowiedzialnością wynikającą z wszelkich strat, szkód, zobowiązań,
braków, działań, osądów, odsetek, nagród, kar, grzywien, kosztów lub wydatków jakiegokolwiek
rodzaju, w tym od uzasadnionych honorariów adwokackich i kosztów egzekwowania wszelkich
praw do odszkodowania wynikających z niniejszej umowy oraz kosztów ścigania wszelkich
ubezpieczycieli („Straty”) powstających w wyniku, lub wynikających z, roszczeń stron trzecich,
pozwów, działań lub postępowania w oparciu o (a) Twoje korzystanie z Usług lub Witryny Avetta,
w tym, ale nie wyłącznie, wszelkich roszczeń osób trzecich, pozwów, działań lub postępowania
wynikającego z dostępu strony trzeciej do Treści Dostawcy dostarczonej przez Ciebie w związku
z Twoim korzystanie z Usług lub Witryny Avetta, lub (b) Twoje korzystanie lub poleganie na
jakiejkolwiek części lub całości Treści udostępnianej za pośrednictwem Witryny lub Usług Avetta.
Zobowiązanie do wypłaty odszkodowania w tym przypadku będzie uzależnione od niezwłocznego
dostarczenia przez Avettę (a) pisemnego zawiadomienia o każdym wniosku o odszkodowanie
objętym przez to odszkodowanie oraz (b) współpracy w związku z zapewnieniem przez Ciebie
odszkodowania, obrony lub ustalenia takich roszczeń w ramach niniejszej umowy. Powyższe
zobowiązania odszkodowawcze nie mają zastosowania do jakiejkolwiek części roszczenia
wynikającej z zaniedbania lub niewłaściwego postępowania lub innego zamierzonego działania lub
zaniechania przez Avettę.

12.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM PRZYPADKU
ANI AVETTA ANI TY NIE PONOSICIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK
NIEMOŻNOŚĆ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW LUB UTRATĘ
DANYCH LUB ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WTÓRNE, ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ,
STRATY SPECJALNE LUB KARY, CZY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA UMOWY,
WYRZĄDZONEJ KRZYWDY (W TYM ZANIECHANIA) CZY POWSTAŁEJ W INNY SPOSÓB,
NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY STRATY TE BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA CZY NIE I
CZY, LUB NIE, ZAWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Z
WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI AVETTY LUB TWOJEJ ZA NARUSZENIE POUFNOŚCI
(SEKCJA 10) ORAZ OBOWIĄZKU REKOMPENSATY (SEKCJA 11), ANI AVETTY ANI TWOJA
ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z, LUB ZWIĄZANA Z NARUSZENIEM
NINIEJSZEJ UMOWY NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ KWOT RZECZYWIŚCIE PONIESIONYCH
PRZEZ CIEBIE LUB NALEŻNYCH OD CIEBIE W CIĄGU OKRESU DWUNASTU (12) MIESIĘCY
BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCEGO ZDARZENIE, KTÓRE SPOWODOWAŁO
POWSTANIE TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

13.

SIŁA WYŻSZA
Bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia niniejszej Umowy, ani Ty, ani Avetta nie
będziecie uznani za niewywiązujących się z dowolnych postanowień niniejszej Umowy ani nie
będziecie ponosić odpowiedzialności wobec siebie nawzajem lub wobec jakiejkolwiek strony
trzeciej za jakiekolwiek opóźnienie, błąd, niepowodzenie w wykonaniu lub przerwanie
świadczenia z powodu dowolnego czynu Bożego, wojny, powstania, aktów terroryzmu,
zamieszek, bojkotu, strajków, przerwania dostaw energetycznych, przerwania dostaw usług
internetowych lub komunikacyjnych, zakłóceń pracy lub cywilnych, działań jakiejkolwiek innej
osoby, nie będącej pod kontrolą lub innych podobnych przyczyn.

14.

BRAK GWARANCJI
PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ, ŻE AVETTA NIE UDZIELA ŻADNEJ
GWARANCJI, ZABEZPIECZENIA LUB OŚWIADCZEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU,
OBOJĘTNIE CZY WYRAŹNE OKREŚLONYCH, DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH CZY
INNYCH, ORAZ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO
AVETTA W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA ŻADNYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI
ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB OŚWIADCZEŃ NAŁOŻONYCH PRZEZ PRAWO, W TYM
DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU, NARUSZENIA, DOKŁADNOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB
ZGODNOŚCI Z OPISEM ORAZ ŻADNYCH GWARANCJI, ZABEZPIECZEŃ LUB OŚWIADCZEŃ
WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, WYKORZYSTANIA LUB PRAKTYKI
HANDLOWEJ. WSZYSTKIE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AVETTĘ WYMIENIONE W
NINIEJSZEJ UMOWIE SĄ WYKONYWANE I DOSTARCZANE NA BAZIE „TAK JAK JEST” I
„TAK JAK DOSTĘPNE”, Z WYŁĄCZENIEM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI.
Przyjmujesz również do wiadomości i zgadzasz się, że Twoje korzystanie z Usług Avetta i/lub
Witryny nie gwarantuje Twojego zatrudnienia ani akceptacji przez któregokolwiek z Klientów
Avetty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi członkami Sieci Avetta.
Avetta nie ponosi odpowiedzialności i niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i
zobowiązań za interakcje lub spory pomiędzy Tobą a wszelkimi innymi Klientami lub Dostawcami
Avetty.

15. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI, INFORMACJI O NADZORZE I
ZGODNOŚCI.
Avetta może dostarczyć Ci Informacje o Zgodności podczas wdrażania i świadczenia Usług
Avetta. Takie Informacje o Zgodności oferowane są wyłącznie w celach informacyjnych i Avetta w
żaden sposób nie gwarantuje dokładności, legalności ani kompletności Informacji o Zgodności.

Avetta nie ma obowiązku informowania Cię o jakichkolwiek zmianach w Informacjach o
Zgodności ani o żadnych zmianach prawnych lub regulacyjnych. Informacje o Zgodności mogą
różnić się w zależności od jurysdykcji. Zgadzasz się (a) przejąć pełną odpowiedzialność za
potwierdzanie dokładności, legalności i zgodności z procedurami sądowymi wszystkich Informacji
o Zgodności zanim użyjesz takich Informacji o Zgodności; (b) że Avetta nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek Informacje o Zgodności; oraz (c) że wykorzystanie lub
poleganie na Informacjach o Zgodności odbywa się na Twoje własne ryzyko.

16. ZAWIADOMIENIA, ZEZWOLENIA I APROBATY
Wszystkie powiadomienia, zezwolenia i aprobaty przedstawione poniżej będą miały formę
pisemną i zostaną uznane za dostarczone po: (a) doręczeniu osobistym, (b) drugim dniu
roboczym po wysłaniu, (c) drugim dniu roboczym po przesłaniu potwierdzonym faksem, lub (d)
pierwszym dniu roboczym po wysłaniu pocztą elektroniczną. Adres Avetty do takich celów jest
następujący: Avetta, LLC, 549 Timpanogos Circle, Orem UT 84097, Do wiadomości: Dział
Prawny. Adres, z którego Avetta będzie korzystać, aby przekazywać Ci wszelkie powiadomienia,
będzie adresem podanym Avetcie przez Dostawcę w profilu Dostawcy.

17. MODYFIKACJE I ZMIANY
Avetta zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub
usunięcia części niniejszej Umowy w dowolnym czasie z powiadomieniem wysłanym pocztą
elektroniczną z 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli Avetta wykona taki krok, opublikuje również
zmiany do niniejszej Umowy na tej stronie na 30-dni przed datą wejścia w życie takich zmian i
wskaże na górze tej strony datę ostatniej aktualizacji niniejszej Umowy. Twoje dalsze korzystanie
z Usług Avetta po dacie wejścia w życie takich zmian oznacza Twoją akceptację zaktualizowanej
Umowy.

18. WŁAŚCIWE PRAWO I SĄD; ARBITRAŻ
Avetta i Ty zgadzacie się, że niniejsza Umowa podlega wyłącznie prawu stanu Utah i
obowiązującego prawa federalnego Stanów Zjednoczonych, bez względu na wybór lub konflikt
przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszym wyraźnie wyłącza się Konwencję
Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. WYRAŹNIE
ZRZEKASZ SIĘ WSZELKICH PRAW DO ODWOŁANIA LUB ŻĄDANIA ZASTOSOWANIA
INNEGO PRAWA DO ZARZĄDZANIA ZAWARCIEM, WYKONANIEM LUB NIE,
ROZWIĄZANIEM LUB WYGAŚNIĘCIEM NINIEJSZEJ UMOWY. Z zastrzeżeniem poniższych
postanowień Umowy o Arbitraż, Avetta i Ty zgadzacie się, że wszelkie spory, działania,
roszczenia lub przyczyny działań wynikające z lub w związku z niniejszą Umową lub Usługami
Avetta podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych w hrabstwie Salt Lake
County, w stanie Utah.
W PRZYPADKU SPORU POMIĘDZY TOBĄ A AVETTĄ NA PODSTAWIE LUB W ZWIĄZKU Z
WITRYNĄ LUB USŁUGAMI AVETTA, CHYBA, ŻE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, TY
LUB AVETTA MOŻECIE WYBRAĆ ROZWIĄZYWANIE SPORU PRZEZ WZAJEMNY ARBITRAŻ
ZAMIAST SPRAWY SĄDOWEJ, JAK OPISANO PONIŻEJ. DOWOLNE ROSZCZENIE (Z
WYJĄTKIEM ROSZCZENIA PODWAŻAJĄCEGO ZASADNOŚĆ LUB WYKONALNOŚĆ
NINIEJSZEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ, W TYM ODSTĄPIENIE OD POZWU ZBIOROWEGO)
MOŻE BYĆ ROZWIĄZANE PRZEZ ARBITRAŻ WIĄŻĄCY, JEŻELI KTÓRAKOLWIEK ZE
STRON TEGO ZAŻĄDA. OZNACZA TO, ŻE JEŻELI ALBO TY ALBO MY, WYBIERZEMY
ARBITRAŻ, ŻADNA ZE STRON NIE MOŻE MIEĆ PRAWA DO WSZCZĘCIA PROCESU
SĄDOWEGO LUB DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. PRAWA DO
ROZPOZNANIA I APELACJI SĄ OGRANICZONE W ARBITRAŻU.

Zwolnienie z Pozwu Zbiorowego

O ILE NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, ARBITRAŻ MUSI ODBYĆ SIĘ NA
INDYWIDUALNEJ PODSTAWIE. OZNACZA TO, ŻE ANI TY ANI MY NIE MOŻEMY PODCZAS
ARBITRAŻU POŁĄCZYĆ LUB SKONSOLIDOWAĆ ROSZCZEŃ POPRZEZ LUB PRZECIWKO
INNYM UŻYTKOWNIKOM, LUB WSZCZYNAĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO LUB
ROZSTRZYGAĆ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ POLUBOWNIE JAKO PRZEDSTAWICIEL LUB
CZŁONEK GRUPY LUB POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWNEGO.
Tylko sąd, a nie arbiter, określi ważność i skutek Zrzeczenia się Pozwu Zbiorowego. Nawet jeśli
wszystkie strony zdecydowały się na wniesienie pozwu do sądu, Ty lub Avetta możecie wybrać
arbitraż w odniesieniu do wszelkich roszczeń wniesionych przez nową stronę lub wszelkich
nowych roszczeń zgłaszanych później podczas procesu.

Obowiązujące Przepisy i Zasady dotyczące Arbitrażu
Niniejsze warunki arbitrażu podlegają Federalnej Ustawie Arbitrażowej (FAA). Arbitraż musi być
prowadzony wyłącznie przez spółkę Arbitraż Sądowy i Usługi Mediacyjne (JAMS). Zasadami
postępowania arbitrażowego będą zasady zawarte w niniejszej umowie arbitrażowej i w
procedurach JAMS, ale zasady zawarte w niniejszej umowie arbitrażowej będą przestrzegane,
jeśli zaistnieje niezgodność między umową a procedurami JAMS. Jeśli procedury JAMS zmienią
się po zgłoszeniu roszczenia, zastosowanie będą miały procedury obowiązujące w momencie
zgłoszenia roszczenia.

Koszty i Opłaty
Każda ze stron zapłaci za własne koszty postępowania sądowego lub arbitrażu niniejszej
Umowy, w tym między innymi ale nie wyłącznie, koszty honorariów adwokackich, opłaty
rejestracyjne, koszty postępowań lub podróży. Strony będą równo dzielić opłaty i wydatki arbitra
oraz koszty urządzeń stron trzecich wykorzystywanych do przesłuchań arbitrażowych.

Rozprawy i Decyzje
Rozprawy arbitrażowe odbędą się w hrabstwie Salt Lake County, w stanie Utah, USA.
Wyznaczony zostanie jeden arbiter. Arbiter musi: (i) przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów prawa materialnego, chyba że stoi to w sprzeczności z FAA; (ii) przestrzegać
obowiązujących ustaw o przedawnieniu; (iii) honorować ważne roszczenia dotyczące
przywilejów; oraz (iv) wydać pisemną decyzję zawierającą powody przyznania zasądzonej kwoty.
Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca, z wyjątkiem inspekcji dozwolonej przez FAA. Jeśli
jednak rzeczywista kwota sporna przekraczała 100 000 USD, to albo Ty, albo Avetta, możecie
odwołać się do nowej listy trzech arbitrów. Zespół apelacyjny ma całkowicie wolna rękę i może
zaakceptować lub odrzucić całą zasądzona kwotę lub jej część. Apelację należy złożyć w
organizacji arbitrażowej nie później niż 30 dni od pierwotnego wydania orzeczenia. Strona
składająca apelację płaci wszystkie koszty apelacyjne, chyba że zespół odwoławczy postanowi
inaczej w ramach swojego orzeczenia. Każde orzeczenie arbitrażowe może zostać wykonane (na
przykład w drodze wyroku) w dowolnym sądzie właściwym.

Inni Beneficjenci niniejszych Postanowień
Poza Tobą i Avettą, prawa i obowiązki opisane w niniejszych warunkach arbitrażowych stosuje
się do oddziałów Avetty oraz pracowników biurowych, dyrektorów i pozostałych pracowników
Avetty i Oddziałów Avetty; każdej strony trzeciej współoskarżonej w sprawie roszczenia
podlegającego niniejszym postanowieniom arbitrażowym; oraz wszystkich posiadaczy wspólnych
kont i upoważnionych użytkowników konta (kont) Dostawcy.

Kontynuacja niniejszych Postanowień

Niniejszy rozdział 18 będzie trwał po: (a) zamknięciu Twojego konta; (b) dobrowolnej płatności za
Twoje Konto lub za jakąkolwiek jego część; (c) wszelkich postępowaniach sądowych mających
na celu odzyskanie od Ciebie pieniędzy, które jesteś winien; oraz (d) jakiekolwiek Twoje
bankructwo.

19. POSTANOWIENIA RÓŻNE
Ty i Avetta jesteście wzajemnie swoimi niezależnymi kontrahentami. Niniejsza Umowa nie tworzy
spółki partnerskiej, franczyzy, joint venture, agencji, instytucji powierniczej ani zatrudnienia
między Tobą a Avettą. Nie może scedować ani delegować swoich praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Avetty. Avetta może scedować
swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy, w tym, bez ograniczeń, w związku ze sprzedażą
Avetty, czy to w wyniku fuzji, sprzedaży aktywów, sprzedaży akcji czy w inny sposób. Ponadto
Avetta może wykonywać dowolne lub wszystkie swoje zobowiązania za pośrednictwem podmiotu
stowarzyszonego lub kontrahenta będącego stroną trzecią. Wszelkie postanowienia niniejszej
Umowy, które ze względu na swój charakter w zamiarze mają obowiązywać po rozwiązaniu lub
wygaśnięciu, będą obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy, w tym, bez ograniczeń,
Twoich zobowiązań odszkodowawczych, ograniczeń odpowiedzialności, zobowiązań do
zachowania poufności oraz zobowiązań ze względu na obowiązujące przepisy prawa i własność
miejsca. Tytuły lub podpisy użyte w niniejszej Umowie mają jedynie charakter informacyjny i nie
będą używane do interpretowania jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy. Niniejsza
Umowa jest całą umową między Tobą a Avettą dotyczącą korzystania przez Ciebie z Usług
Avetta i Witryny oraz zastępuje wszystkie wcześniejsze i ówczesne umowy, propozycje lub
oświadczenia, pisemne lub ustne dotyczące jej przedmiotu. Wszelkie postanowienia niniejszej
Umowy uznane za całkowicie lub częściowo nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne
zostaną usunięte z niniejszej Umowy w zakresie, w jakim są nieważne, niezgodne z prawem lub
niewykonalne, a pozostałe postanowienia pozostaną w całości mocy. Niniejsza Umowa nie
będzie w większym stopniu interpretowana przeciwko żadnej ze stron, niezależnie od tego, kto
jest bardziej odpowiedzialny za jej przygotowanie.

20. UZGODNIENIA DODATKOWE
Warunki niniejszej Umowy mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny i Usług
Avetta. Ponadto korzystanie przez Ciebie z Witryny i Usług Avetta podlega polityce prywatności
Avetty, polityce rozliczeń, refundacji i odnowienia oraz zasadom RODO, które są włączone do
niniejszego dokumentu przez odniesienie. Polityki te mogą być okresowo aktualizowane, a Ty
otrzymasz powiadomienie o takich aktualizacjach.

