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Umowa z ekspertem Atheneum Partners 

 

Niniejsza Umowa pomiędzy Państwem a spółką Atheneum Partners GmbH (dalej „Atheneum” 

lub „my”) reguluje Państwa relacje jako Eksperta z Atheneum i naszymi klientami. Zgadzają się 

Państwo dołączyć do naszej Platformy ekspertów, składającej się z profesjonalistów, którzy 

posiadają specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie i którzy są gotowi do przekazywania nam 

i naszym klientom niepoufnych informacji, pochodzących m.in z konsultacji i udziału w ankietach 

(„Projekty”).  

 

Brak konfliktu interesów 

Oświadczają Państwo, że żadna umowa ani inne zobowiązanie o charakterze prawnym, umowy 

o pracę, umowy powierniczej, umowy o zachowaniu poufności nie ograniczają Państwa udziału 

w naszej Platformie ekspertów oraz że uzyskali Państwo niezbędne zgody od swojego 

pracodawcy lub innych osób, które umożliwiają Państwu udział w naszej Platformie 

ekspertów charakterze Eksperta. Zgadzają się Państwo uczestniczyć w naszej Platformie 

ekspertów jako ekspert w danej dziedzinie oraz wyrażać własne poglądy i opinie. Rozumieją 

Państwo, że mogą odmówić przyjęcia każdego Projektu, a ponadto nie zaakceptują Państwo 

żadnego Projektu, który może stanowić konflikt interesów, naruszać prawo lub odnosić się do 

jakichkolwiek kwestii lub podmiotów, których nie mogą Państwo omawiać.  

 

Jeżeli są Państwo doradcą inwestycyjnym, maklerem lub specjalistą ds. usług finansowych, 

zobowiązują się Państwo nie udzielać porad inwestycyjnych, nie oceniać ani nie zalecać papierów 

wartościowych podczas Projektu. Jeżeli są Państwo naukowcem, badaczem, lekarzem, 

pielęgniarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia, zobowiązują się Państwo nie omawiać 

niepublicznych badań klinicznych, procedur FDA [Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków] ani 

innych niepublicznych informacji związanych z badaniami klinicznymi i nie będą Państwo udzielać 

porad medycznych. Jeżeli są Państwo księgowym lub audytorem, zobowiązują się Państwo nie 

omawiać obecnych klientów ani klientów poddanych audytowi w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Zobowiązują się Państwo nie omawiać kwestii związanych z księgowością lub finansami 

w odniesieniu do obecnego pracodawcy ani nie udzielać żadnych porad księgowych. Jeżeli są 

Państwo adwokatem lub radcą prawnym, nie będą Państwo udzielać porad prawnych ani 

ustanawiać stosunków z klientem. Jeżeli są Państwo urzędnikiem państwowym, nie będą 

Państwo omawiać przepisów prawa, regulacji, polityki, umów ani działalności, na które mogą 

Państwo głosować lub wpływać w inny sposób. Jeżeli są Państwo członkiem kadry kierowniczej, 

członkiem rady dyrektorów lub organu wykonawczego spółki, zobowiązują się Państwo nie 

udzielać konsultacji w przypadku oczekiwania na ofertę publiczną, fuzję lub ofertę przetargową. 

 

Uczciwość 

Zobowiązują się Państwo przekazywać Atheneum prawidłowe, aktualne informacje na temat 

Państwa wykształcenia, zatrudnienia i wiedzy specjalistycznej oraz terminowo aktualizować te 

informacje. Zobowiązują się Państwo nie przekazywać nam ani naszym klientom fałszywych lub 

wprowadzających w błąd informacji. Oświadczają Państwo, że nigdy nie zostali Państwo skazani 
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za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia związanego z nieuczciwością ani nie przyznali się 

do winy popełnienia takiego przestępstwa bądź wykroczenia. Zgadzają się Państwo, że 

wynagrodzenie, które Państwu wypłacamy, pokrywa wyłącznie wiedzę specjalistyczną i opinie 

przekazywane podczas Projektu. Zgadzają się Państwo że nie są pracownikiem Atheneum, lecz 

niezależnym konsultantem, wywiązującym się z zobowiązań podatkowych, dotyczących potrąceń 

podatków u źródła, oraz sprawozdawczości jak i innych zobowiązań państwowych. Zgadzają się 

Państwo również, na nasze warunki płatności, załaczone do niniejszej Umowy i określone w 

trakcie komunikacji harmonogramu. 

 

Poufność 

Rozumieją Państwo, że, występując w charakterze Eksperta, będą Państwo otrzymywać 

informacje poufne od Atheneum i naszych klientów. Zobowiązują się Państwo zachować ścisłą 

poufność takich informacji i nie ujawniać ich z żadnego powodu, chyba że uzyskają Państwo 

wcześniej wyraźną zgodę naszego specjalisty ds. prawnych dostępnego pod adresem 

susan.mathews@atheneum-partners.com. Wszystkie otrzymane informacje na temat Projektu, 

w tym nazwiska klientów, tematy, pytania i wszelkie inne informacje, które Państwo uzyskają 

dzięki roli Eksperta, należy traktować jako poufne. Rozumieją Państwo, że nie mogą podejmować 

działań przynoszących korzyści Państwu lub innej osobie bądź innemu podmiotowi w oparciu 

o informacje uzyskane podczas Projektu. W szczególności nie mogą Państwo obracać żadnymi 

papierami wartościowymi związanymi z firmami, klientami lub informacjami wspomnianymi lub 

zidentyfikowanymi podczas Projektu. Postanowienia te ograniczają możliwość kupna lub 

sprzedaży niektórych papierów wartościowych, ale oświadczają Państwo, że to ograniczenie nie 

stanowi problemu i że będą go Państwo przestrzegać.  

 

Relacja współpracy 

Jesteśmy tu po to, aby Państwu pomóc. Staramy się przekazywać Państwu Projekty, które są 

interesujące i bezproblemowe. W związku z tym muszą nas Państwo informować na bieżąco. 

Zobowiązują się Państwo nie komunikować się samodzielnie z naszymi klientami przez rok po 

zakończeniu Projektu z danym klientem i rozumieją Państwo, że taki kontakt będzie stanowił 

naruszenie niniejszej Umowy. Nasi klienci czerpią korzyści z niniejszej Umowy i polegają na 

Państwa współpracy oraz wysiłkach podejmowanych w dobrej wierze w celu jej przestrzegania. 

Niektórzy klienci chcą mieć pewność, że nie zapomną cennych informacji, które im Państwo 

przekazują, dlatego też możemy nagrywać Państwa rozmowy. Zgadzają się Państwo na 

nagrywanie i odsłuchiwanie Państwa wiadomości przez nas i naszych klientów oraz tworzenie 

zapisu rozmowy na żądanie. Jeśli w dowolnym momencie nie dojdziemy do porozumienia 

w kwestiach związanych z niniejszą Umową lub w innych kwestiach, postaramy się rozwiązać je 

polubownie lub za pośrednictwem Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego [London 

Court of International Arbitration]. Zobowiązują się Państwo współpracować z nami, jeśli 

Atheneum zaangażuje się w spór związany z Projektem, w którym Państwo uczestniczyli.  

 

Wynagrodzenie  

Doceniamy i cenimy Państwa wiedzę i czas oraz uważamy, że należy się za nie wynagrodzenie. 
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W związku z tym poinformujemy Państwa, jaką stawkę godzinową nasi klienci są gotowi zapłacić 

za dany projekt. W niektórych przypadkach, w zależności od typu projektu i budżetu, Państwa 

stawka godzinowa może podlegać negocjacjom. Jeśli konsultacja trwa poniżej dziesięciu minut, 

nie zostanie wypłacone żadne wynagrodzenie, ponieważ taka sytuacja zazwyczaj wskazuje, że 

klient nie był właściwie do Państwa dopasowany. Bedą Państwo wynagradzani za 30 minut, 

a następnie za okresy 15-minutowe. Zgadzają się Państwo, aby każdy klient otrzymał nieodpłatny 

5-minutowy okres na zakończenie konsultacji.    

 

Atheneum podejmuje dodatkowe wysiłki w celu ochrony Państwa prywatności. Nasze zasady 

prywatności można znaleźć tutaj: https://www.atheneum.ai/privacy-policy/. Rozumieją 

Państwo, że Atheneum może zakończyć relacje z Państwem w dowolnym momencie i z 

dowolnego powodu. W przypadku pytań dotyczących obrotu papierami wartościowymi firmy 

związanej z Projektem lub wycofania się z naszej Platformy ekspertów prosimy o wysłanie 

wiadomości e-mail na adres compliance@atheneum-partners.com. 

https://www.atheneum.ai/privacy-policy/

