UMOWA PROGRAMU INKUBACYJNEGO “SAMSUNG Inkubator”
zawarta w dniu ...../...../2017 r. w Rzeszowie, pomiędzy:
HugeTECH Sp. z o.o. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Rzeszowie, 35-005, ul. Piotra Bardowskiego 4, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000649351, NIP 5170378148, REGON 365942044, wysokość kapitału zakładowego
20.000,00 zł, reprezentowana przez
1) Daniel Dereniowski - Prezes Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy „HugeTECH Sp. z o.o.”
a
Panem/Panią ..... zam. w ....., przy ul. ..... legitymującym (-ą) się dowodem osobistym
nr ..... wydanym przez ....., PESEL .....,
zwanym (-ą) w dalszej części umowy „Startup”,
o następującej treści:
--- LUB --..... SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w ....., przy ul.
....., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem ....., NIP ....., REGON ....., wysokość kapitału zakładowego ......000,00 zł,
reprezentowana przez
2) ..... - Prezes Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy „Startup”
--- LUB ---

..... z siedzibą w ....., przy ul. ....., NIP ....., REGON ....., reprezentowana przez
1) ..... - Właściciel, legitymujący się dowodem osobistym nr ..... wydanym przez .....,
PESEL: .....,
zwaną w dalszej części umowy „Startup”
dalej zwanymi łącznie “Stronami”.
Strony zawierają umowę następującej treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków współpracy oraz praw i obowiązków
Stron w zakresie realizacji programu inkubacji w ramach SAMSUNG Inkubator.
2. Startup bierze udział w programie inkubacji w SAMSUNG Inkubator Rzeszów.

§2 OŚWIADCZENIA ZE STRONY STARTUPU
1. Jest pomysłodawcą zgłoszonego Startup-u, ponadto przysługuje mu wyłączne i
niczym nieograniczone prawo do zgłoszonego w ramach inkubacji Startup-u.
2. Zgłoszony Startup - produkt/usługa/proces nie jest objęty żadnym postępowaniem
m.in. o zastrzeżenie praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny
podmiot lub osobę.
3. Zgłoszony startup jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczenia lub
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
4. Członkowie Startup-u nie zostali prawomocnie skazani za umyślne przestępstwa.
5. Spełnił wszystkie warunki wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa ze względu na przedmiot pomysłu biznesowego, konieczne do prowadzenia
i rozwijania pomysłu biznesowego.
6. Wnioskodawca Startup-u oświadcza, że Wspólnik/wspólnicy przedsiębiorstwa typu
startup nie został/li prawomocnie skazani za przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
7. Startup wyraża nieodpłatnie i bezterminowo zgodę na to, aby wizerunek (wraz z
imieniem i nazwiskiem członków Startup-u) – zostały wykorzystane w materiałach
promocyjnych, marketingowych, reklamowych lub informacyjnych dotyczących
Programu. Zgoda, o którym mowa wyżej odnosi się do korzystania z wizerunku na
wszystkich polach eksploatacji.

3§ Przetwarzanie danych osobowych, upublicznienie wizerunku
1. HugeTECH Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących
Pomysłodawcami, którzy utworzyli przedsiębiorstwo typu Start-up i zostali
zakwalifikowani do programu Inkubacji zgodnie przepisami 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 lub RODO ),
ustawy z dnia 10 maja 2018r. ( DZ.U. 2018, poz. 1000) r. o ochronie danych
osobowych, a także pozostałych przepisów powszechnie obowiązujących oraz
obowiązujących w Hugetech Sp. z o.o. aktów wewnętrznych, w szczególności
„Polityki Bezpieczeństwa Hugetech Sp. z o.o.” - w celu inkubacji.
2. HugeTECH Sp. z o.o. zabezpiecza w/w dane osobowe poprzez stosowanie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem
danych osobowych, w szczególności zgodnie z art. 32 RODO.
3. HugeTECH Sp. z o.o. przetwarza w/w dane osobowe z należytą starannością.
4. HugeTECH Sp. z o.o. zapewnia, iż dopuści do przetwarzania danych osobowych
wyłącznie osoby posiadające stosowne imienne upoważnienia do ich przetwarzania.
5. W sytuacji, gdy w celu realizacji Start-up u niezbędne będzie przekazanie danych
osobowych podwykonawcom HugeTECH Sp. z o.o. powierzy im przetwarzanie
danych osobowych, za zgodą Instytucji Pośredniczącej na podstawie odrębnej
umowy .

6. HugeTECH Sp. z o.o. zapewnia w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną
ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi
przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.
7. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy
nowych
wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów
dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych Hugetech Sp. z o.o.
zobowiązuje się do ich stosowania.
8. Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały uregulowane
w Regulaminie Inkubacji. Przedsiębiorstwo typu startup zobowiązuje się uzyskać
na piśmie zgodę Wspólnika/wspólników i przekazać ją Hugetech Sp. z o.o. na to,
aby jego/ich wizerunek i głos oraz jego/ich wypowiedzi (wraz z imieniem i
nazwiskiem Pomysłodawcy/ów) – w całości, ewentualnie w postaci dowolnych
fragmentów zostały wykorzystane w materiałach promocyjnych, marketingowych,
reklamowych lub informacyjnych dotyczących Projektu. Nieodpłatne zezwolenie
(upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku,
głosu oraz wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:
a. utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na:
nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w
sieci multimedialnej (w tym Internet);
b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach
wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu
komputerowego;
c. w sieci multimedialnej (w tym Internet);
d. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
e. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację
naziemną;
f. nadawanie za pośrednictwem satelity;
g. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
h. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
i. wykorzystanie na stronach internetowych;
j. umieszczenie i wykorzystanie zdjęć we własnych materiałach promocyjnych, na
stronach internetowych, w prasie, w reklamie mało- i wielkoformatowej, na
okładkach ewentualnych nośników i na nich samych;
k. wykorzystanie w/w materiałów lub ich fragmentów w ramach Internetu (w tym
dystrybuowanej w Internecie telewizji interaktywnej).
9. Hugetech Sp. z o.o. przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie
wykorzystywania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Wspólnika/wspólników[3] – w całości
lub w postaci dowolnych fragmentów oraz do wprowadzania zmian, w tym skracania
wypowiedzi – w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem
poszanowania jego praw osobistych .
10. W przypadku braku uzyskania przez Przedsiębiorstwo typu startup zgód
Wspólnika/wspólników, o których mowa powyżej, Hugetech Sp. z o.o. ma możliwość
odstąpić od umowy.
11. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych
wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony
i przetwarzania danych osobowych Hugetech Sp. z o.o. zobowiązuje się do ich stosowania.
12.
Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały uregulowane
w Regulaminie „Samsung Inkubator”.
13. Przedsiębiorstwo typu startup zobowiązuje się uzyskać na piśmie zgodę
Wspólnika/wspólników i przekazać ją Hugetech Sp. o.o. na to, aby jego/ich wizerunek i
głos oraz jego/ich wypowiedzi (wraz z imieniem i nazwiskiem Pomysłodawcy/ów) – w
całości, ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane w materiałach

promocyjnych, marketingowych, reklamowych lub informacyjnych dotyczących Projektu.
Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do
wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z
wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji, w
szczególności:
a. utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na:
nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w
sieci
multimedialnej
(w tym Internet);
b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na
kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką
zapisu komputerowego;
c. w sieci multimedialnej (w tym Internet);
d. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
e. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację
naziemną;
f. nadawanie za pośrednictwem satelity;
g. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
h. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
i. wykorzystanie na stronach internetowych;
j. umieszczenie i wykorzystanie zdjęć we własnych materiałach promocyjnych, na
stronach internetowych, w prasie, w reklamie mało- i wielkoformatowej, na
okładkach ewentualnych nośników i na nich samych;
k. wykorzystanie w/w materiałów lub ich fragmentów w ramach Internetu (w tym
dystrybuowanej w Internecie telewizji interaktywnej).
14. Hugetech Sp. z o.o. przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie
wykorzystywania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Wspólnika/wspólników[3] – w całości
lub w postaci dowolnych fragmentów oraz do wprowadzania zmian, w tym skracania
wypowiedzi – w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem
poszanowania jego praw osobistych.
15. W przypadku braku uzyskania przez Przedsiębiorstwo typu startup zgód
Wspólnika/wspólników[4], o których mowa powyżej, Hugetech Sp. z o.o. ma możliwość
odstąpić od umowy.

§3 ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ HugeTECH Sp. z o.o.
1. W ramach Umowy HugeTECH Sp. z o.o. Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić
Startupowi następujące usługi:
a. wsparcie merytoryczne przez wyznaczonego opiekuna startupu,
b. warsztaty nad rozwojem pomysłu biznesowego,
c. szkolenia miękkie z zakresu rozwoju startupów.
d. możliwość uzyskania wsparcia finansowego niezbędnych dla stworzenia
prototypu funkcjonalnego zgłaszanego Start-up u.
2. HugeTECH Sp. z o.o. udostępnia powierzchnię biurową i techniczną podczas trwania
inkubacji w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00.
Niezbędną dla realizacji Start-up u.
3. Powierzchnia udostępniana w ramach inkubacji nie może być wykorzystana jako
siedziba działalności firmy zgłaszanej do inkubacji.
4. Regulamin korzystania z powierzchni jest opisana w każdym z inkubatorów osobno
dla każdego z inkubatorów.

§4 OBOWIĄZKI STARTUPU
1. Aktywne uczestnictwo i współpraca w działaniach SAMSUNG Inkubator mających
na celu realizację przedmiotu Umowy.
2. Startup jest zobowiązany do uczestnictwa w warsztatach zgodnie z Regulaminem.
3. Startup zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania HugeTECH Sp.
z o.o. o zmianie danych kontaktowych w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.
4. Członkowie Startupu wskazani w komparycji Umowy oświadczają, że za wszelkie
zaniechania, działania oraz zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy
odpowiadają solidarnie w szczególności odpowiedzialność ta dotyczy powierzonego
im mienia oraz ewentualnych szkód powstałych w siedzibie SAMSUNG Inkubator.

§5 ZMIANA UMOWY
1. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 14 - dniowego terminu
wypowiedzenia przez obie Strony.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§6 OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI
1. W trakcie trwania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się zachować w poufności
wszelkie informacje wynikające z przedmiotu Umowy.
2. Informacje poufne zebrane w czasie trwania umowy mogą być wykorzystywane
tylko w celu realizacji współpracy, w sposób wynikający z zakresu obowiązków
HugeTECH Sp. z o.o., a ponadto mogą zostać ujawnione upoważnionym przez
HugeTECH Sp. z o.o. osobom i podmiotom opracowującym dokumentację,
podmiotom dokonującym audytu, oraz innym podmiotom, co do których obowiązek
ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§7 OSOBY DO KONTAKTU
1. 1. Osobą do kontaktu do realizacji postanowień Umowy z ramienia HugeTECH Sp.
z o.o. jest:
a. imię i nazwisko: .....,
b. nr telefonu: .....,
c. adres e-mail: ......
2. Osobą
a.
b.
c.

do kontaktu do realizacji postanowień Umowy z ramienia Startup jest:
imię i nazwisko: .....,
nr telefonu: .....,
adres e-mail: ......

3. Zmiana osób, o których mowa w §13 ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga podpisania przez strony aneksu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą
poinformowania drugiej Strony na piśmie o nowej osobie do kontaktu.

§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Organizatora zostaje ograniczona do
odpowiedzialności za działania lub zaniechania z winy umyślnej.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony będą
starały się rozwiązać polubownie.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają właściwe przepisy
prawa krajowego oraz postanowienia Regulaminu.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

______________________
HUGETECH SP. Z O.O.

______________________
STARTUP

