Regulamin świadczenia
usług profesjonalnych
Luty 2019
Definicje:
Informacje poufne - wszelkie informacje o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym lub związane z
organizacją przedsiębiorstwa uzyskane przez Strony w trakcie wykonywania Umowy, niezależnie od sposobu i formy ich
ujawnienia, jak również warunki samej Umowy.
Produkty projektu – wszelkie modyfikacje Oprogramowania, dokumenty i materiały opracowane przez Sage w ramach
świadczenia usług na podstawie Umowy objęte prawami autorskimi, w tym kod źródłowy, dane, raporty i specyfikacje, z
wyłączeniem Oprogramowania.
Program/Oprogramowanie – oprogramowanie komputerowe oferowane przez Sage, na które Zamawiający posiada
licencję, będące przedmiotem Usług.
Sage
–
Sage
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
z
siedzibą
w
Warszawie,
02-305,
Al. Jerozolimskie 132, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000228956 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP: 526-283-15-03, REGON: 140045209, o kapitale zakładowym w wysokości 15 050 000 PLN.
Siła wyższa - wydarzenie będące poza kontrolą którejkolwiek Strony, które w chwili zawarcia Umowy było niemożliwe do
przewidzenia, a które wpłynęło na zdolność Strony do wykonania swoich obowiązków wynikających z Umowy, w
szczególności: wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty sabotażu; katastrofy naturalne, takie jak: silne
burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun; wybuchy, pożary, zniszczenie maszyn, fabryki lub
wszelkiego rodzaju instalacji; bojkot, strajk, lokauty wszelkiego rodzaju, strajk “włoski”, okupowanie fabryki oraz
pomieszczeń; akty władzy o charakterze powszechnym.
Umowa – Zamówienie oraz niniejszy Regulamin.
Umowa licencyjna – standardowa umowa licencyjna Sage, w oparciu o którą Klient nabył Oprogramowanie. Umowa
licencyjna znajduje również zastosowanie do wszelkich modyfikacji Oprogramowania przeprowadzonych na podstawie
niniejszej Umowy, chyba że Strony zawarły odrębną umowę licencyjną na Produkty projektu.
Usługi – usługi profesjonalne polegające na konsultacjach prowadzonych przez wykwalifikowanych konsultantów i
doradców Sage, będących pracownikami bądź podwykonawcami Sage.
Zamawiający – strona umowy na świadczenie Usługi, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018
r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U z 2018r. nr 646), która zamawia Usługę w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z
prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na której spoczywa zobowiązanie do uiszczenia wynagrodzenia
za świadczone Usługi.
Zamówienie – zamówienie świadczenia Usług złożone przez Zamawiającego określające m.in. zakres prac oraz
szacowany koszt realizacji usług profesjonalnych.
Zasady świadczenia Usług
1.

2.

3.
4.

Na Usługę składa się szereg czynności podejmowanych przez Zamawiającego przy współpracy z konsultantami i
doradcami Sage o charakterze organizacyjnym, konsultacyjnym i szkoleniowym, które mogą obejmować w
szczególności: sporządzenie konfiguracji Oprogramowania, przeszkolenie i przeprowadzenie konsultacji dla
użytkowników Oprogramowania mające na celu przygotowanie ich do korzystania z nowego systemu
informatycznego.
Wszelkie czynności wykonywane przez Zleceniobiorcę na podstawie niniejszej Umowy realizowane są pod
nadzorem konsultantów pozostających ze Zleceniobiorcą w stosunku pracy bądź w innym stosunku umownym.
Przy realizacji usług profesjonalnych, Zleceniobiorca może korzystać z usług podwykonawców.
Sage oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie i doświadczenie przy świadczeniu usług objętych Umową
i zobowiązuje się w tym zakresie dołożyć należytej zawodowej staranności.
Zamawiający oświadcza, że nabył licencje na Oprogramowanie lub jest uprawniony do jego używania i korzystania
z niego oraz zobowiązuje się do utrzymania tego prawa a także wszelkich innych niezbędnych certyfikatów lub
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5.

6.

7.

8.

pozwoleń przez cały okres świadczenie usług przez Sage.
Przedmiotem Usług nie są rozwiązania indywidualne, przez które rozumie się dodatkową funkcjonalność
Oprogramowania opracowaną przez Sage na indywidualne zlecenie Zamawiającego. Stworzenia rozwiązania
indywidualnego podlega odrębnym uregulowaniom.
Sage realizuje poszczególne czynności w terminach ustalonych z Zamawiającym, wskazanych na Zamówieniu lub
określonych na drodze obustronnej akceptacji po złożeniu Zamówienia, w godzinach między 9.00 a 17.00 od
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Niezależnie od tego, Sage może świadczyć
usługi dodatkowo lub poza tymi godzinami na żądanie Zamawiającego za dodatkowymi opłatami.
Po zakończeniu w danym dniu świadczenia usług, konsultant Sage zgłasza ten fakt upoważnionemu pracownikowi
Zamawiającego. Zobowiązany jest on potwierdzić, w dziennym sprawozdaniu z konsultacji przeprowadzenie
określonych czynności i odnotować ewentualne uwagi. Zamawiający może odmówić podpisania sprawozdania
wyłącznie, jeżeli czynności w nim zawarte uniemożliwiają użytkowanie Oprogramowania. Niezasadna odmowa
podpisania sprawozdania lub niepodpisanie go w w/w terminie nie wstrzymują wypłaty wynagrodzenia.
Zamawiający nie może powoływać się na uchybienia, błędy lub inne działania noszące znamiona nienależytego
wykonania Umowy, które nie zostały ujęte w uwagach zamieszczanych w sprawozdaniach z konsultacji, chyba że
błędy lub uchybienia miały charakter ukryty i nie mogły być zauważone przez Zamawiającego mimo należytej
kontroli z jego strony. W wypadku wykrycia takich błędów lub uchybień po podpisaniu sprawozdania, Zamawiający
zobowiązany jest powiadomić Sage bezzwłocznie na piśmie. Niewypełnienie przez Zamawiającego tych
obowiązków skutkuje domniemaniem prawidłowego i terminowego realizowania czynności zgodnie z Umową.
Zasady zamawiania Usługi

Warunkiem świadczenia Usługi jest złożenie przez Zamawiającego Zamówienia. Wzór Zamówienia dostępny jest w
sieci sprzedaży Sage. W Zamówieniu na Usługę Zamawiający wyznacza osoby uprawnione do kontaktu z Sage (do
dwóch osób). Wyznaczone w ten sposób osoby na etapie realizacji prac mogą wskazać inne osoby, które mają
prawo do odbioru świadczonej Usługi oraz koordynowania prac i weryfikowania ich postępu, jak również do
zgłaszania dodatkowego zapotrzebowania. Zamawiający niniejszym wyraża zgodę na posługiwanie się przez Sage
udostępnionymi przez osoby kontaktujące się z Sage danymi, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi i
upoważnia te osoby do podania informacji i danych w powyższym zakresie.
10. Sage nie ponosi odpowiedzialności związanej z podaniem przez Zamawiającego w Zamówieniu nieprawdziwych lub
nieprawidłowych danych, jak też za szkody powstałe w jakikolwiek sposób, w związku z udostępnieniem Sage
zasobów, w tym danych osobowych, przez osoby nieuprawnione lub w zakresie innym niż niezbędne dla realizacji
Usług.
11. Sage oświadcza, że Zamówienie zawiera minimalną ilość konsultacji niezbędną do realizacji zapotrzebowania
zgłoszonego przez Zamawiającego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia faktu
niewystarczającej ilości niezbędnych konsultacji jest on zobowiązany zakupić dodatkowe konsultacje bądź też
zakończyć wybrane prace we własnym zakresie.
9.

Obowiązki Zamawiającego
12. W ramach Umowy Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnego współdziałania z Sage, a w
szczególności do:
a) przedstawienia Sage niezbędnych informacji związanych z funkcjonowaniem swego przedsiębiorstwa w
zakresie związanym z usługami profesjonalnymi,
b) udostępnienia Sage kompletu dokumentów związanych z modułami Oprogramowania będącymi przedmiotem
Usług oraz przedstawienia zasad wpisywania w nich danych,
c) zapewnienia upoważnionym pracownikom Sage wstępu na teren swego przedsiębiorstwa w zakresie, w jakim
jest to niezbędne do wykonywania Umowy,
d) analizy przedstawionych przez Sage sugestii co do potrzeby wprowadzenia zmian organizacyjnych w
przedsiębiorstwie,
e) zapewnienia niezbędnych służb informatycznych zajmujących się bieżącym administrowaniem systemu,
pracami rozwojowymi (np. przygotowywanie raportów) oraz udzielaniem pomocy użytkownikom w zakresie
infrastruktury IT,
f) wprowadzenia do systemu wymaganych danych,
g) należytego zorganizowania czasu pracy użytkowników Oprogramowania w celu terminowego realizowania prac.
13. Niezależnie od określonych wyżej obowiązków Zamawiający zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby
proces konsultacji dla pracowników przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, a w szczególności zapewnić odpowiednie
warunki do przeprowadzenia konsultacji:
a) udostępnić sale,
b) udostępnić sprzęt do przeprowadzenia konsultacji,
c) zapewnić obecność uczestników konsultacji w ustalonych dniach i godzinach.
14. Zamawiający jest uprawniony do odwołania konsultacji najpóźniej na 24 godziny przed ich planowanym
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rozpoczęciem. W przypadku nieanulowania konsultacji bezpośrednio u wyznaczonego konsultanta, Zamawiający
zostanie obciążony kosztami takich konsultacji, w tym kosztami podróży, jeżeli konsultacja miała odbyć się w
przedsiębiorstwie Zamawiającego.
Odpowiedzialność Sage
15. Z tytułu świadczenia usług Sage ponosi odpowiedzialność wyłącznie za następujące zdarzenia:
a) jeżeli w związku z czynnościami podejmowanymi przez konsultantów Sage Zamawiający utraci zgromadzone
dane, Sage wedle własnego wyboru albo doprowadzi do odzyskania tych danych albo poniesie koszty
odzyskania tychże danych pod warunkiem, że system był poprawnie administrowany oraz że istnieje możliwość
odtworzenia danych w oparciu o kopię bezpieczeństwa z poprzedniego dnia;
b) jeżeli przy świadczeniu usługi konsultant Sage wyrządzi Zamawiającemu szkodę polegającą na uszkodzeniu,
zniszczeniu jakiegokolwiek sprzętu będącego własnością Zamawiającego, Sage wedle własnego wyboru albo
naprawi lub wymieni uszkodzony sprzęt, albo poniesie koszty naprawy lub wymiany;
c) jeżeli przy świadczeniu usługi konsultant Sage z powodu niedołożenia należytej staranności spowoduje
niemożność korzystania z określonych elementów systemu informatycznego, zainstalowanego u
Zamawiającego, Sage wedle własnego wyboru albo usunie ewentualną usterkę albo poniesie koszt jej
usunięcia. Zamawiający na żądanie Sage wykona kopię bezpieczeństwa swojej konfiguracji systemu.
16. W każdym wypadku Sage ponosi odpowiedzialność tylko za bezpośrednie następstwa swoich działań lub
zaniechań oraz za rzeczywistą szkodę (stratę) i tylko do wysokości pobranego wynagrodzenia.
17. Z wyjątkiem gwarancji wynikających bezpośrednio z Umowy lub Umowy licencyjnej, Sage nie składa żadnych
oświadczeń i nie udziela żadnych gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych, pisemnych lub ustnych), czy to na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów czy na jakiejkolwiek innej podstawie. Sage dołoży należytej
staranności, by efekt świadczonych usług był dla Zamawiającego satysfakcjonujący, jednakże nie zobowiązuje się
do osiągnięcia konkretnych rezultatów prac, a zawarta Umowa nie jest umową o dzieło.
18. Sage nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w realizacji czynności, do których jest obowiązany na
podstawie Umowy, jeżeli opóźnienie to jest wynikiem zaniedbania przez Zamawiającego obowiązków określonych
Umową, w szczególności niezapewnienia odpowiednio skonfigurowanego, wyznaczonego sprzętu komputerowego
czy niemożności wstępu na teren przedsiębiorstwa Zamawiającego.
19. Sage nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność dokończenia prac ustalonych w Umowie, jeżeli
są one skutkiem błędów występujących w bazie danych, zwłaszcza po ich migracji z innego programu.
Zasady płatności i rozliczenia
20. Zamawiający zapłaci Sage wynagrodzenie z tytułu świadczonych Usług na koniec każdego miesiąca z dołu za
prace wykonane w tym miesiącu, chyba że w Zamówieniu zostały one określone inaczej.
21. Płatność za Usługę następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sage w terminie i na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT.
22. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Sage.
23. W przypadku niezapłacenia w terminie, Sage będzie uprawniony do naliczania i żądania zapłaty odsetek
ustawowych za opóźnienie.
24. Zamawiający upoważnia Sage do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
25. Nieuregulowanie jakiejkolwiek należności z jakiegokolwiek stosunku prawnego wobec Sage, skutkuje możliwością
natychmiastowego wstrzymania świadczenia wszelkich usług przez Sage na rzecz Zamawiającego do dnia zapłaty.
Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w terminie 30 dni od terminu płatności, Sage będzie miało prawo do
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania pełnego odszkodowania, a dotychczas uiszczone
kwoty nie podlegają zwrotowi.
Rozwiązanie Umowy
26. Sage przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, niezależnie od innych
przysługujących jej praw, w sytuacji, gdy:
a) Zamawiający dopuścił się istotnego naruszenia któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy i
albo naruszenie to jest niemożliwe do naprawienia, albo Zamawiający nie naprawił tego naruszenia w ciągu
trzydziestu (30) dni (lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony) po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia
wzywającego go do naprawienia tego naruszenia; albo
b) Zamawiający zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, zostanie postawiony w stan upadłości,
likwidacji, złoży lub złożony zostanie wobec niego wniosek o likwidację, zawrze układ z wierzycielami, zostanie
dla niego powołany zarządca, syndyk masy upadłościowej lub innego rodzaju przymusowy nadzorca, skorzysta
z ustawowego moratorium na spłatę swoich długów lub jeżeli znajdzie się w innych, podobnych okolicznościach.
27. Za istotne naruszenie zobowiązań wynikających z Umowy uważa się w szczególności:
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a) naruszenie postanowień Umowy licencyjnej,
b) nieprzestrzeganie terminów płatności przez Zamawiającego,
c) naruszenie obowiązku zachowania poufności określonego tą lub inną zawartą z Sage umową.
28. Jeżeli Sage skorzysta z prawa do wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający
jest zobligowany do:
a) niezwłocznego uregulowania wszystkich kwot należnych Sage za prace dotychczas wykonane na mocy
Umowy,
b) w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy i według uznania Sage
albo zniszczyć, albo zwrócić wszystkie kopie Informacji poufnych, będących w posiadaniu Zamawiającego, a w
przypadku zniszczenia przedłożyć Sage zaświadczenie o zniszczeniu.
Poufność
29. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji poufnych i do wykorzystywania ich
wyłącznie w celu wykonywania swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy.
30. Strony mogą przekazywać Informacje poufne swoim pracownikom, doradcom prawnym, ekonomicznym,
finansowym i informatycznym oraz konsultantom pozostającym ze Stroną w stosunku prawnym innym niż umowa o
pracę, pod warunkiem, że:
a) Informacje poufne muszą być im znane w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy,
b) osoby te zostały poinformowane o poufnym charakterze ujawnionych Informacji oraz
c) wyrażą zgodę na działanie zgodne z wymogami poufności określonymi w Umowie.
31. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do informacji, które są już powszechnie znane albo
jeżeli staną się powszechnie znane w przyszłości w inny sposób niż poprzez naruszenie postanowień niniejszej
Umowy przez Stronę otrzymującą Informacje poufne lub które Strona otrzymująca Informacje poufne ma obowiązek
ujawnić zgodnie z nakazem sądowym lub innego organu władzy publicznej lub innej osoby trzeciej, która ma prawo
do żądania ujawnienia takich informacji. Strona ujawniająca zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony
bezzwłocznie, pisemnie o wezwaniu do ujawnienia Informacji poufnych.
32. Obowiązek zachowania poufności Informacji poufnych pozostaje w pełnej mocy przez 5 lat od dnia rozwiązania
Umowy niezależnie od powodu jej rozwiązania.
Zakaz konkurencji
33. Strony zobowiązują się, że w trakcie realizacji Umowy, jak też w okresie jednego roku od jej zakończenia nie
podejmą żadnych działań na rachunek własny ani też na rzecz innego podmiotu, zmierzających do zatrudnienia,
pozyskania (pośrednio lub bezpośrednio), wejścia w kontakt lub przejęcia od drugiej Strony jakiejkolwiek osoby,
która w czasie realizacji Umowy działała w imieniu drugiej Strony.
34. Każde naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 34 skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości
100.000,00 złotych (sto tysięcy 00/100), niezależnie od prawa Strony, której interesy naruszono do żądania
stosownego odszkodowania.
Własność intelektualna
35. Wraz z zapłatą przez Zamawiającego na rzecz Sage wynagrodzenia za etap prac, podczas którego wytworzono
Produkty projektu, Sage udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z tych Produktów projektu na takich
samych warunkach, na jakich została udzielona licencja na Oprogramowanie, w zakresie niezbędnym do
korzystania z Oprogramowania, w sposób przewidziany w Umowie, przy czym odniesienie w Umowie licencyjnej do
Oprogramowania uznaje się również za odniesienie do wszelkich Produktów projektu, chyba że Strony zawrą
odrębną umowę licencyjną na którykolwiek Produkt projektu. Licencja taka będzie obowiązywać przez okres
obowiązywania praw przyznanych na podstawie Umowy licencyjnej.
36. Dla uniknięcia wątpliwości, każda dostawa Oprogramowania lub oprogramowania osób trzecich (w tym korzystanie
z takiego Oprogramowania lub oprogramowania osób trzecich) podlega warunkom odpowiedniej Umowy licencyjnej
(lub w zależności od przypadku, umowy licencyjnej osób trzecich).
Siła wyższa
37. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli udowodni, że
niewykonanie zostało spowodowane Siłą wyższą i niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub przynajmniej
jego skutków.
38. Przyjmuje się, że nie jest wydarzeniem będącym podstawą zwolnienia od odpowiedzialności brak zezwoleń
niezbędnych dla wykonania niniejszej Umowy o charakterze indywidualnym, wydawanych przez władzę publiczną.
39. Strona starająca się o zwolnienie od odpowiedzialności, niezwłocznie po zaistnieniu wydarzenia opisanego w
poprzednich ustępach niniejszego paragrafu i po powzięciu wiadomości o jego wpływie na jej zdolność wykonania
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niniejszej Umowy, powiadomi pisemnie drugą Stronę o powyższym wydarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do
realizacji niniejszej Umowy oraz powiadomi drugą Stronę o ustaniu przyczyny zwolnienia.
40. Zwolnienie od odpowiedzialności jest skuteczne od momentu zaistnienia wydarzenia. Strona, która nie zawiadomi o
wydarzeniu, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w
przypadku terminowego zawiadomienia.
41. Wystąpienie Siły wyższej zwalnia Stronę z obowiązku zapłaty odszkodowania, kar umownych oraz innych sankcji
umownych, tak długo, jak długo trwa zdarzenie Siły wyższej. Strona dotknięta siłą wyższą niezwłocznie rozpocznie
usuwanie skutków tego zdarzenia.
42. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z
niniejszej Umowy pomimo zaistnienia wydarzenia opisanego w niniejszym paragrafie. Ponadto, zaistnienie
zdarzenia stanowiącego Siłę wyższą przedłuża termin realizacji Umowy o czas trwania Siły wyższej, tym samym
wyłączając ewentualne prawo drugiej Strony do rozwiązania Umowy. Przy określaniu uzasadnionego okresu należy
wziąć pod uwagę zdolność Strony niewykonującej świadczenia do ponownego rozpoczęcia realizacji Umowy oraz
zainteresowanie drugiej Strony otrzymaniem świadczenia pomimo opóźnienia. W czasie oczekiwania na
kontynuację wykonania Umowy przez Stronę, która je przerwała, druga Strona może zawiesić wykonanie swoich
zobowiązań.
Inne postanowienia
43. Umowa zastępuje wszelkie ustalenia dotyczące usług profesjonalnych poprzedzające jej zawarcie.
W szczególności za część Umowy nie uznaje się materiałów informacyjnych przedłożonych przez reprezentantów
handlowych Sage.
44. Sage dostarcza Zamawiającemu informacje związane ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na wskazane
przez Zamawiającego adresy e-mail. Zamawiający jest zobowiązany do podania adresów e-mail do kontaktu oraz
do dokonywania aktualizacji tych adresów w trakcie korzystania z Usługi. Sage nie odpowiada za niedostarczenie
informacji do Zamawiającego na skutek podania przez Zamawiającego nieprawidłowych adresów e-mail do
kontaktu lub innych problemów technicznych.
45. Podanie adresów e-mail stanowi jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach promocyjnych,
produktach i usługach oraz innych informacji handlowych oraz na przesyłanie takich informacji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (np. e-mail) jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.
U. 2013, poz. 1422).
46. Sage zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin w nowym brzmieniu zostanie
opublikowany na stronie https://www.sage.com.pl/regulaminy.
47. Zasady przetwarzania danych osobowych przy realizacji umowy na świadczenie Usługi zostały uregulowane w
odrębnym dokumencie „Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych SAGE uslugi PS i CS”
dostępnym na stronie http://www.sage.com.pl/regulaminy.
48. Zamawiający wyraża zgodę, aby Sage wykorzystywała jego nazwę, dane teleadresowe oraz adresy internetowe do
celów marketingowych (listy referencyjne, prezentacje wewnętrzne i zewnętrzne, materiały seminaryjne i
konferencyjne, media, strony www, cytaty i inne) oraz logotypy, których jest właścicielami – bez ograniczenia co do
czasu i terytorium.
49. Cesja uprawnień i obowiązków związanych z Usługą nastąpić może wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Sage.
50. W ramach świadczonej Usługi, Sage nie udziela informacji z zakresu doradztwa księgowego, finansowego,
prawnego ani konsultacji związanych z decyzjami biznesowymi.
51. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo
polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sage.
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