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UCZESTNICY AKADEMII UNIVERSAL ROBOTS – REGULAMIN 
 

1. CEL I ZAKRES 

1.1 Akademia Universal Robots („Program”) to internetowa platforma szkoleniowa oferowana Tobie 
jako osobie fizycznej lub prawnej (dalej „Uczestnik”) przez spółkę Universal Robots A/S, 
zarejestrowaną w Danii pod adresem Energivej 25, 5260 Odense S, Dania, nr rejestrowy spółki: 
29138060 (dalej „Universal Robots”). 

1.2 Niniejszy regulamin tworzy umowę między Uczestnikiem a Universal Robots (dalej „Umowa”). 
Klikając przycisk „Utwórz konto”, Uczestnik potwierdza, że zrozumiał i akceptuje Umowę.   

1.3 Niniejsza Umowa reguluje korzystanie przez Uczestnika z Programu, dzięki któremu może on 
uczestniczyć w szkoleniowych modułach e-learningowych, zdobywać informacje edukacyjne i 
dokonywać zakupu uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych i udostępnianych przez Universal 
Robots i Autoryzowanych partnerów Akademii Universal Robots (dalej „Partnerzy”).   

2. ZMIANY UMOWY I TREŚCI 

2.1 Universal Robots zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy oraz dodawania nowych lub 
dodatkowych warunków korzystania z Programu przez Uczestnika. Takie modyfikacje i dodatkowe 
warunki będą obowiązywać natychmiast i zostaną włączone do niniejszej Umowy. Dalsze korzystanie 
z Programu przez Uczestnika zostanie uznane za wyrażenie akceptacji tych zmian i dodatkowych 
warunków. 

2.2 Universal Robots zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub ograniczenia zakresu Programu lub 
modyfikacji jego funkcjonalności w dowolnym momencie. 

3. KONTO 

3.1 Aby uzyskać dostęp do Programu, Uczestnik musi założyć konto, co obejmuje podanie nazwy 
użytkownika i hasła (dalej „Konto”). Uczestnik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do Programu 
wyłącznie za pośrednictwem tego Konta. 

3.2 Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane w ramach Konta. 

3.3 Universal Robots ma prawo do modyfikowania, wycofywania i odmowy każdemu Uczestnikowi 
dostępu do Programu w dowolnym momencie.  

4. SZKOLENIA W KLASIE 

4.1 Uczestnicy będą mieli możliwość zakupu szkolenia w klasie (alej „Kurs szkoleniowy”) poprzez 
zarejestrowanie się na taki Kurs szkoleniowy za pośrednictwem Programu (dalej „Rejestracja”). 
Kursy szkoleniowe w klasie będą oferowane zarówno przez Akademię Universal Robots, jak i przez 
Partnerów.  

4.2 Po ukończeniu rejestracji Uczestnik rezerwuje miejsce na Kursie szkoleniowym. W zależności od 
tego, w jakim miejscu na świecie odbywa się kurs szkoleniowy, faktury za kursy szkoleniowe mogą 
być wystawiane przez regionalne biura Universal Robots zamiast przez Universal Robots A/S. 

4.3 W przypadku płatności kartą kredytową cała należna kwota zostanie zablokowana w momencie 
Rejestracji. Płatność zostanie pobrana w ciągu 7 dni od daty rejestracji. 
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4.4 W przypadku Szkoleń, do których wystawiana jest faktura, termin płatności wynosi osiem (8) dni 
netto. Po otrzymaniu płatności Universal Robots prześle Uczestnikowi potwierdzenie dostępności 
Miejsca.    

4.5 Wszystkie Kursy Szkoleniowe będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi w ośrodku szkoleniowym 
zasadami postępowania firmy Universal Robots. Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim 
Uczestnikom informujemy, iż nieprzestrzeganie wytycznych i zasad bezpieczeństwa firmy Universal 
Robots w trakcie uczestnictwa w Kursie Szkoleniowym może skutkować zwolnieniem z pracy. 

4.6 Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu i otrzymania zwrotu 
kosztów, jeżeli poinformuje Universal Robots Academy o swojej rezygnacji nie później niż pięć (5) 
dni przed rozpoczęciem Kursu Szkoleniowego. Jeśli rezygnacja nastąpi nie później niż pięć (5) dni 
roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, uczestnik otrzyma zwrot opłaty w wysokości 50%. Jeśli 
uczestnik nie pojawi się na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji, nie zostaną zwrócone 
żadne środki. 

4.7 Firma Universal Robots może anulować Kurs Szkoleniowy z dwutygodniowym (2) wyprzedzeniem, 
jeżeli możliwe jest powiadomienie Uczestników. Jeżeli firma Universal Robots anuluje Kurs 
Szkoleniowy, po otrzymaniu takiego powiadomienia Uczestnikowi przysługuje prawo do zażądania 
zwrotu opłaty za Kurs lub wyznaczenia nowego terminu Szkolenia. Firma Universal Robots nie ponosi 
odpowiedzialności za żadne inne wydatki lub koszty poniesione przez Uczestników w związku z 
odwołaniem szkolenia. 

4.8 Powyższe wytyczne oraz warunki płatności i rezygnacji dotyczą wyłącznie Kursów szkoleniowych 
prowadzonych przez Akademię Universal Robots. W przypadku Kursów Szkoleniowych 
prowadzonych przez Partnerów Uczestnicy powinni skontaktować się z konkretnym Partnerem w 
celu uzyskania informacji na temat konkretnych warunków płatności. Universal Robots nie kontroluje 
warunków płatności Partnerów i nie ponosi odpowiedzialności za warunki przez nich określone. 

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

5.1 Wszelkie materiały szkoleniowe, oprogramowanie, wytyczne, informacje techniczne, treści, dane, 
obrazy i inne materiały dostarczane przez Universal Robots w Programie lub w trakcie trwania Kursu 
Szkoleniowego (dalej „Treści”) są objęte prawami własności należącymi do Universal Robots. Treści 
są chronione prawami własności intelektualnej, które obejmują prawa autorskie, patenty, znaki 
handlowe, prawa do wzorów, prawa do baz danych, tajemnice handlowe, know-how i wszelkie inne 
informacje poufne chronione na mocy prawa Danii, prawa obowiązującego w innych jurysdykcjach 
lub na mocy traktatów. 

6. DOSTĘPNOŚĆ STRONY 

6.1 Według swojego uznania Universal Robots udostępnia Program tylko wybranym uczestnikom.  

6.2 Aby uzyskać dostęp do Programu, Uczestnik musi posiadać ważną rejestrację, aby się zalogować.  

6.3 Universal Robots może wykorzystywać informacje z Domeny IP do analizowania trendów, 
administrowania witryną, śledzenia ruchu użytkowników i gromadzenia szerokich informacji 
demograficznych do zagregowanego użytku lub do celów administracyjnych Akademii Universal 
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Robots. Informacje o Domenie IP gromadzone przez Universal Robots mogą być powiązane z danymi 
osobowymi.  

7. ODNOŚNIKI DO WITRYN STRON TRZECICH 

7.1 Program może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Odnośniki do innych stron 
internetowych pozwolą użytkownikom na opuszczenie Programu.  

7.2  Universal Robots nie kontroluje podlinkowanych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności 
za treści którejkolwiek z nich, odnośniki w niej zawarte, ani za zmiany lub aktualizacje takich stron 
internetowych.  

7.3  Universal Robots udostępnia te odnośniki wyłącznie dla wygody użytkownika, a zamieszczenie 
takiego odnośnika nie oznacza poparcia ze strony Universal Robots.  
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8. LICENCJA NA WYKORZYSTANIE TREŚCI 

8.1 Universal Robots udziela Uczestnikowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieobjętej tantiemami, bezpłatnej 
i odwoływalnej licencji na korzystanie z Treści na użytek osobisty i wewnętrzny Uczestnika. Universal 
Robots zachowuje i zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej, które nie zostały w 
sposób wyraźny przyznane w niniejszej Umowie.  

9. OGRANICZENIA W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA TREŚCI 

9.1 Uczestnik zobowiązuje się nie dokonywać dekompilacji, inżynierii wstecznej, rozmontowania, 
modyfikacji ani tłumaczenia Treści lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy, tajemnice 
handlowe lub know-how zawarte w Treści i w Programie (ani nie zezwalać na to innym, nie 
upoważniać ich do tego ani im w tym nie pomagać). 

9.2 Ponadto Uczestnik zobowiązuje się nie udzielać sublicencji, sieciować, dzierżawić, sprzedawać, 
rozpowszechniać, ujawniać, publicznie wyświetlać, publikować, reprodukować, tworzyć dzieł 
pochodnych na podstawie Treści, przypisywać lub przekazywać Treść w całości lub w części 
jakiejkolwiek osobie lub innemu podmiotowi bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Universal 
Robots. 

9.3 Uczestnik zobowiązuje się do nieużywania Treści w sposób niezgodny z zasadami własności Treści 
należących do Universal Robots. Obejmuje to m.in. kwestionowanie własności Treści należących do 
Universal Robots, ważności własności intelektualnej i praw patentowych Universal Robots, ważności 
licencji udzielonych na mocy niniejszej Umowy oraz korzystanie z praw własności intelektualnej 
Universal Robots w okresie obowiązywania niniejszej Umowy lub po jej rozwiązaniu.  

10. INFORMACJA ZWROTNA 

10.1 Universal Robots zachęca Uczestnika do przekazywania wszelkich sugestii, komentarzy lub innych 
informacji zwrotnych, które Uczestnik zdobył lub zebrał w związku z Treściami dostarczanymi przez 
Universal Robots (dalej „Informacje zwrotne”). Obejmują one wyniki testów, dane błędów, błędy, 
raporty i inne informacje związane z oceną Treści przez Uczestnika, niezależnie od formy, w jakiej 
zostały zebrane. 

10.2 Uczestnik zobowiązuje się nie przekazywać Universal Robots informacji zwrotnej, która narusza 
jakiekolwiek zobowiązania do zachowania poufności wobec osób trzecich lub narusza prawa 
własności intelektualnej osób trzecich lub inne obowiązujące prawo. 

10.3 Uczestnik bezpłatnie udziela Universal Robots wszelkich praw i przekazuje Universal Robots prawo 
własności do Informacji zwrotnych, w tym prawo własności intelektualnej. Universal Robots ma 
prawo, ale nie obowiązek, używać, włączać, reprodukować, udzielać licencji i rozpowszechniać 
Informacje zwrotne w dowolnym celu, bez jakiegokolwiek zobowiązania wobec Uczestnika.  

11. NIEZALEŻNY ROZWÓJ I INFORMACJE POWSTAŁE NA PODSTAWIE DOSTĘPU 

11.1 Uczestnik zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej do swojego Wkładu.  

11.2 Uczestnik udziela spółce Universal Robots oraz dowolnej firmie lub podmiotowi należącemu do grupy 
Universal Robots ogólnoświatową, nieodpłatną, niewyłączną licencję na używanie, modyfikowanie, 
rozpowszechnianie i udzielanie sublicencji na każdy Wkład wniesiony przez Uczestnika w związku z 
korzystaniem z Programu do dowolnego celu. Licencja udzielana jest bez wynagrodzenia dla 
Uczestnika oraz bez zobowiązań wobec niego. 



 

Strona 5 z 6 
Wersja 1.1 – Marzec 2020 r. I Regulamin Akademii Universal Robots   
 

 
 

11.3 Universal Robots ma prawo wykorzystywać Informacje zwrotne od Uczestnika i informacje powstałe 
na podstawie dostępu do Wkładu Uczestnika, pod warunkiem, że nie ujawnia ona informacji 
poufnych Uczestnika, za wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy niniejszej Umowy. 

12. POUFNOŚĆ 

12.1 Universal Robots może zapewnić Uczestnikowi dostęp do informacji niepublicznych, w tym do 
danych, oprogramowania, specyfikacji i wytycznych związanych z Treściami i spółką Universal 
Robots (dalej „Informacje poufne”), które są uważane za poufne i zastrzeżone przez Universal 
Robots. 

12.2 Uczestnik zobowiązuje się nie ujawniać Informacji poufnych osobom trzecim, w tym podmiotom 
powiązanym lub zależnym, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Universal Robots. 

12.3 Ponadto uczestnik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych Informacji poufnych w żadnym celu 
wykraczającym poza zakres Programu, o ile nie uzyska wcześniejszej pisemnej zgody ze strony 
Universal Robots.  

13. ZABEZPIECZENIA PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

13.1 Uczestnik zabezpiecza i zgadza się chronić Universal Robots, jej dystrybutorów i przedstawicieli 
handlowych przed wszelkimi działaniami, pozwami i roszczeniami oraz chronić przed wszelkimi 
zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami 
prawniczymi i zawodowymi), które wynikają lub wypływają z korzystania przez Uczestnika z Treści 
w sposób niezgodny z niniejszą Umową.  

13.2 Universal Robots zabezpieczy, ochroni i zwolni Uczestnika z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia 
wysunięte wobec Uczestnika wynikające z Treści naruszających prawo własności intelektualnej w 
kraju, w którym Treści zostały pierwotnie dostarczone, pod warunkiem, że Uczestnik niezwłocznie 
powiadomi Universal Robots o takich roszczeniach w formie pisemnej, pomoże w zbadaniu lub 
obronie roszczenia i pozwoli Universal Robots ponosić wyłączną odpowiedzialność i kontrolować 
obronę i rozstrzygnięcie takiego roszczenia. 

14. BRAK GWARANCJI 

14.1 Program i Treści dostarczane przez Universal Robots na podstawie niniejszej Umowy są dostarczane 
w aktualnej postaci, a Program może ulec zmianie. Universal Robots i jego dostawcy nie składają 
żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym m.in. dorozumianych gwarancji 
przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności.  

15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

15.1 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Universal Robots ani jej dostawcy 
nie będą w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, 
pośrednie lub wynikowe szkody wynikające z niniejszej Umowy lub związane z korzystaniem z 
Programu przez Uczestnika. Universal Robots wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za 
postępowanie swoich Partnerów.  
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16. PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE KONTROLI EKSPORTU I AUDYTU 

Uczestnik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów wykonawczych 
dotyczących kontroli handlu zagranicznego i kontroli eksportu, a także wszystkich sankcji 
gospodarczych i handlowych, w tym m.in. sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone (dalej „USA”) 
lub Unię Europejską (dalej „UE”), lub którekolwiek z jej państw członkowskich. Uczestnik nie będzie 
eksportować ani reeksportować żadnej części Treści otrzymanych od Universal Robots w związku z 
niniejszym Programem do jakiegokolwiek kraju, podmiotu lub osoby, za wyjątkiem przypadków 
zgodnych z obowiązującymi przepisami eksportowymi. Takie prawa i przepisy wykonawcze obejmują 
m.in. rozporządzenie Rady (WE) nr 1334/2000, przepisy Amerykańskiej Administracji Eksportowej, 
przepisy dotyczące międzynarodowego transportu broni, a także programy dotyczące specjalnie 
wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych (zgodnie z definicją tych terminów w Kodeksie 
Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki). 

16.1 Universal Robots ma prawo przeprowadzić na własny koszt audyt Uczestnika w zakresie sprawdzenia 
zgodności z warunkami niniejszej Umowy. 

17. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE 

17.1 Niniejsza Umowa będzie obowiązywać do momentu jej wypowiedzenia przez Uczestnika lub 
Universal Robots, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.  Wszelkie warunki, które ze swej natury 
powinny obowiązywać, będą obowiązywać mimo rozwiązania Umowy. 

17.2 Universal Robots może niezwłocznie rozwiązać lub zawiesić niniejszą Umowę oraz wszelkie prawa i 
licencje przyznane przez Universal Robots według własnego uznania w dowolnym momencie i z 
dowolnego powodu, co będzie obowiązywać po powiadomieniu o takim rozwiązaniu lub zawieszeniu 
przez Universal Robots. 

17.3 Uczestnik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, zaprzestając uzyskiwania 
dostępu do Programu i korzystania ze wszystkich Treści. 

17.4 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszelkie prawa i licencje udzielone na jej mocy natychmiast 
wygasają, a Uczestnik musi zaprzestać korzystania ze wszystkich Treści i trwale usunąć całą Treść, 
która jest w jego posiadaniu. 

18. PRAWO WŁAŚCIWE 

18.1 Niniejsza Umowa podlega prawu duńskiemu z wyłączeniem jego przepisów kolizyjnych i Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o umowach sprzedaży towarów. 
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