REGULAMIN programu „FinTech START – zapytaj prawnika”
§1
Definicje
1. Akcja – program nieodpłatnej pomocy prawnej dla Startupów z branży FinTech o nazwie
„FinTech START – zapytaj prawnika”, którego warunki i zasady opisane są w niniejszym
Regulaminie.
2. Formularz – kwestionariusz udziału w Akcji.
3. Kancelaria – kancelarią świadczącą usługi prawne jest Trio Legal Snażyk Granicki Sp. k.,
z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czeskiej 24/3, 03-902 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000453018.
4. Organizator – organizatorem akcji „FinTech START – zapytaj prawnika” jest Vivus Finance
Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 stycznia 56, 02-146 w Warszawie, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000418977, kapitał zakładowy 40.000.000,00 zł.
5. Startup – osoba prawna lub fizyczna działająca w branży FinTech, która bierze udział
w Akcji.
6. Usługi – usługi prawne świadczone przez Kancelarię w ramach Akcji, opisane w § 4 ust. 1.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług przez Startup.
2. Usługi świadczone przez Kancelarię na rzecz Startupu opłacane są przez Organizatora.
Kancelaria lub Organizator nie będą pobierali z tego tytułu od Startupu, jego przedstawicieli
lub wspólników jakiegokolwiek wynagrodzenia lub zwrotu kosztów.
3. Akcja trwać będzie od 27 marca 2017 roku do 31 lipca 2017 roku i może być przedłużana
przez Organizatora.
4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a. zasady zakwalifikowania się przez Startup do udziału w Akcji,
b. zakres czasowy i rzeczowy Usług,
c. zasady dysponowania danymi udostępnionymi przez Startupy.

§3
Kwalifikacja uczestników
1. Akcja skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży
FinTech, tj. szeroko pojętych innowacyjnych usług finansowych świadczonych za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Akcja ma charakter ograniczony, dlatego oprócz poniższych warunków o kwalifikacji do
Akcji może decydować kolejność zgłoszeń.
3. Zgłoszenie do Akcji następuje poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego Formularza
dostępnego na stronie www.fintechstart.pl. W ramach Formularza pobierane są następujące
dane Startupu lub jego przedstawiciela (konieczne jest podanie wszystkich informacji,
informacje te muszą być również poprawne i kompletne):
a. imię i nazwisko Startupu lub przedstawiciela Startupu,
b. adres e-mail,
c. nazwa podmiotu, w ramach którego prowadzona jest działalność, lub w przypadku,
gdy działalność prowadzona jest przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności
gospodarczej – nazwa projektu (dopuszczalna nazwa robocza),
d. branża, w której działa lub planuje działać Startup.
4. Formularz przekazywany jest Kancelarii przez Organizatora w celu weryfikacji zgodności
Zgłoszenia z Regulaminem Akcji.
5. Kancelaria w ciągu 7 dni od otrzymania Formularza poinformuje Startup o decyzji co do
zakwalifikowania bądź odrzucenia Startupu z udziału w Akcji.
§4
Zakres Usług
1. W ramach Akcji – jeżeli Kancelaria nie postanowi inaczej – świadczone są następujące usługi:
a. konsultacje z zakresu istniejących regulacji prawnych rynku usług finansowych,
b. konsultacje na temat, innych niż regulacyjne, zagrożeniach prawnych związanych
z działalnością prowadzoną lub planową przez Startup,
c. konsultacje na temat innych zagadnień prawnych związanych z prowadzoną lub
planowaną działalnością.
2. Kancelaria udziela Usług w oparciu o informacje faktyczne przekazane przez Startup – po
przystąpieniu do Akcji kontakt w zakresie Usług odbywa się między Startupem a Kancelarią.
Kancelaria może odmówić świadczenia Usług w przypadku powzięcia podejrzeń co do
nieprawdziwości

lub

niekompletności

przekazanych

przez

Startup

informacji.

Nieprawdziwość lub niekompletność przekazanych informacji może mieć również wpływ na

merytoryczną wartość konsultacji udzielonych w ramach Usług, w tym na rzetelność
i prawdziwość informacji przekazanych w ramach Usług.
3. Usługi Kancelarii świadczone będą drogą telefoniczną, mailową, via Skype lub inne
komunikatory, jak również w siedzibie Kancelarii. Terminy świadczenia Usług musza być
uzgodnione z pracownikiem Kancelarii z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
4. Ilość godzin poświęconych na świadczenie Usług na rzecz jednego Startupu ustanawia się
na maksymalnie 2 godziny w czasie trwania Akcji. Czas ten może być wydłużony jedynie na
podstawie zgody Organizatora – przykładowo w przypadku małej ilości podmiotów
zakwalifikowanych do Akcji w danym miesiącu.
5. Kancelaria może za zgodą Organizatora i Startupu powierzyć wykonanie doradztwa
prawnego podmiotom trzecim współpracującym z Kancelarią i posiadającym odpowiednie
kwalifikacje umożliwiające prawidłowe świadczenie doradztwa prawnego.
6. Kancelaria w przypadku powierzenia wykonywania doradztwa prawnego podmiotom
trzecim będzie odpowiadała za działania i zaniechania tych podmiotów trzecich jak za
działania i zaniechania własne.
§5
Zasady dysponowania danymi Startupu
1. Organizator i Kancelaria zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania
i

niewykorzystywania

danych

pozyskanych

od

Startupów w

celach

niezgodnych

z Regulaminem.
2. Organizator będzie posiadać dostęp jedynie do danych Startupu przekazanych w ramach
Formularza.
3. Dane ujawnione przez Startup w ramach świadczenia Usług przez Kancelarię zostaną
wykorzystane jedynie do świadczenia Usług. Kancelaria zobowiązuje się do nieujawniania
tych danych, w tym nieprzekazywania ich Organizatorowi, z wyłączeniem:
a. danych o charakterze ogólnodostępnym,
b. danych, których ujawnienie jest niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy
prawa lub ochronę praw Organizatora lub Kancelarii,
c. danych uprzednio przekazanych przez Startup Organizatorowi,
d. danych, na których ujawnienie Startup wyraził uprzednią zgodę,
na co Startup, poprzez przystąpienie do Akcji, wyraża zgodę.

§6
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych ujawnionych w Formularzu jest Organizator.
Zamieszczając dane osobowe Startup lub jego przedstawiciel oświadcza, że dane są
kompletne i poprawne, jak również że dotyczą one Startupu lub jego przedstawiciela.
2. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest wyrażenie przez Startup lub jego przedstawiciela
zgody na wykorzystanie przez Organizatora podanych danych osobowych do celów
związanych z prowadzeniem Akcji, w tym powierzane Kancelarii oraz wykonawcom
i podwykonawcom Organizatora jak również podmiotom trzecim, o których mowa w § 4
ust. 6 powyżej.
3. Powyższa zgoda może być w każdym momencie cofnięta, co skutkować będzie
niemożnością udziału Startupu w Akcji i zaprzestaniem świadczenia Usług.
4. Startup lub jego przedstawiciel są uprawnieni do wglądu w przekazane dane osobowe,
żądania ich usunięcia, uzupełnienia lub zmiany, przy czym może to skutkować niemożnością
udziału Startupu w Akcji i zaprzestaniem świadczenia Usług.
5. Kancelaria nie pobiera od Startupów jakichkolwiek innych danych osobowych niż te
powierzone przez Organizatora, w przypadku pozyskania jakichkolwiek danych mogących
stanowić dane osobowe, dane te zostaną zanonimizowane lub usunięte (jeżeli anonimizacja
jest niemożliwa).
§7
Postanowienia końcowe
1. Startupom, które zgłosiły chęć udziału przysługiwać będzie uprawnienie do odstąpienia od
udziału w Akcji w każdym momencie.
2. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym
zmiana będzie skuteczna począwszy od następnego miesiąca Akcji. W żadnym wypadku
zmiana nie będzie wiązała się z wprowadzeniem opłat lub innych kosztów udziału w Akcji
dla Startupów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.

