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Wstęp 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez VoiceLab.AI Sp. z o. o. na rzecz Beneficjenta Usług 

w ramach programu dih4.ai – Digital Innovation Hub. Działania dih4.ai organizowane są w ramach 

projektu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji 

przedsiębiorców” (2019-2021). Projekt wspierany jest przez Ministerstwo Rozwoju w ramach programu 

Ministra na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”. 

§ 1 STRONY UMOWY 

1. Stronami umowy zawartej w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu świadczenia usługi 

konsultacji i doradztwa w ramach programu dih4.ai są: 

a. VoiceLab.AI z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 135A (80-264 Gdańsk), 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  

w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 

0000589925, posiadająca numer REGON: 363175008 oraz numer NIP 9571082332, o kapitale 

zakładowym w wysokości 110.250,- zł; 

b. przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne, w tym wspólnicy spółki cywilnej, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 

wykonujące działalność gospodarczą, o ile dokonały rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy 

na stronie https://doradztwo.dih4 w zgodzie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. VoiceLab.AI jest uprawniona do usuwania danych podmiotów niebędących Stronami Umowy 

zawartej w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§ 2 DEFINICJE 

Użyte w niniejszym regulaminie świadczenia usług media monitoringu określenia pisane dużą literą mają 

następujące znaczenie: 

Regulamin oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług doradztwa 

w ramach programu dih4.ai; 

Umowa oznacza umowę zawartą w oparciu o postanowienia 

Regulaminu; 

Formularz oznacza Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 

internetowej pod adresem doradztwo.dih4.ai; 

Formularz Umowy oznacza wzór Umowy przesyłany Beneficjentowi, 

zawierający podstawowe warunki Umowy, w tym 

zakres Usług przewidzianych do realizacji na 

rzecz Beneficjenta; 

VoiceLab.AI oznacza VoiceLab.AI z o.o. z siedzibą w Gdańsku,  

przy Al. Grunwaldzkiej 135A (80-264 Gdańsk), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000589925, posiadającą numer REGON: 
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363175008 oraz numer NIP 9571082332, 

o kapitale zakładowym w wysokości 110.250,- zł; 

Beneficjent oznacza osobę fizyczną lub inny podmiot (w tym osoba 

prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, której odrębne przepisy 

przyznają zdolność prawną), która zamierza 

skorzystać z Usługi i Pomocy de minimis lub która 

skorzystała z Usługi i Pomocy de minimis; 

Konsument oznacza osobę fizyczną, zamierzającą zawrzeć Umowę 

niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową; 

Duży Przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę nie mającego statusu mikro-, 

małego i średniego przedsiębiorcy w rozumieniu 

art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (Dz.U. 2021.162 t.j. z dnia 

26.01.2021 r. z późn zm.) oraz w rozumieniu art. 

2 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

 

Przedsiębiorca 

Indywidualny 

oznacza osobę fizyczną, zawierającą Umowę 

bezpośrednio związaną z jej działalnością 

gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie 

posiada ona dla tej osoby charakteru 

zawodowego, wynikającego w szczególności z 

przedmiotu wykonywanej przez nią działalności 

gospodarczej, udostępnionego na podstawie 

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej 

Partner oznacza każdy podmiot, w tym także Politechnikę 

Gdańską, współpracujący z Voicelab.Ai w ramach 

projektu dih4.pl na podstawie odrębnej umowy; 

szczegółowa lista Partnerów zamieszczona jest 

na stronie pod adresem: www.partnerzy.dih4.ai 

Wstępna Konsultacja oznacza wstępną konsultację, poprzedzającą zawarcie 

Umowy, świadczoną przez ekspertów 

VoiceLab.AI na rzecz Beneficjenta, który przesłał 

zgłoszenie za pośrednictwem formularza 

kontaktowego, polegającą na zidentyfikowaniu 

potrzeb Beneficjenta i ustaleniu właściwego 

programu, z którego Beneficjent może skorzystać 

w ramach dih4.ai lub poza dih4.ai. 

Usługa oznacza usługę, świadczoną przez ekspertów VoiceLab.AI 

lub przez Partnerów na rzecz Beneficjenta, który 
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przesłał zgłoszenie za pośrednictwem Formularza 

zgłoszeniowego oraz zawarł Umowę, opisaną 

szczegółowo w Formularzu Umowy, polegającą 

na:  

1. usłudze doradztwa polegającej na 

wsparciu w przygotowaniu kompletnego 

procesu cyfrowej transformacji 

przedsiębiorstwa, zaczynając od 

ustalenia zaawansowania 

technologicznego, przez wybór 

właściwych obszarów działalności firmy, 

po przygotowanie strategii wdrożenia 

wybranego rozwiązania, realizowaną w 5 

etapach: 1) uświadamiania (pokazanie 

potencjału wdrożeń sztucznej inteligencji 

i robotyki w realnym biznesie), 2) 

kierunkowania (zbudowanie w firmie 

zrozumienia gdzie wdrożenie przyniesie 

największą wartość), 3) planowania 

(wypracowanie ram konkretnego 

wdrożenia: ROI, technologia, zasoby, 

finansowanie), 4) testowania (stworzenie 

proof of concept, „fail fast – fail cheap”, 

pokazanie wartości wdrożenia, 5) 

wdrożenia (zrealizowanie pełnego 

wdrożenia w celu uzyskania wartości 

biznesowej); 

lub, 

2. usłudze szkoleń i kursów polegającej na 

organizowaniu kursów i szkoleń  

w zakresie zagadnień dotyczących 

przemysłu 4.0, w tym w szczególności 

dotyczących sztucznej inteligencji, data 

science, cyberbezpieczeństwa, 

automatyki i robotyki oraz Internet of 

things; 

lub, 

3. usłudze mocy obliczeniowej polegającej 

na umożliwieniu dostępu do serwerów i 

udostępnieniu mocy obliczeniowej na 

potrzeby podmiotów opracowujących 

rozwiązania z zakresu sztucznej 

inteligencji (AI), realizowanej w procesie 

obejmującym: 1) kontakt, 2) zawarcie 

umowy o zachowaniu poufności, 3) 

analizę problemu przez eksperta dih4.ai, 

4) dobór zasobów sprzętowych do 

problemu, 5) wycenę, 6) dostęp do 
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serwerów, 7) płatność za usługę lub 

otrzymanie certyfikatu pomocy de 

minimis; 

lub, 

4. usłudze laboratoriów polegającej na 

umożliwieniu dostępu oraz korzystania  

z zasobów sprzętowych i 

funkcjonalności:  

1) Laboratorium robotycznego 

znajdującego się w Gdańskim Parku 

Naukowo-Technicznym – otwartej 

przestrzeni warsztatowej, wspieranej 

merytorycznie przez Stowarzyszenie 

Robotyków SKALP (partnera dih4.ai), 

wyposażonego m.in. w laboratorium 

elektroniczne, sprzęt pomiarowy, 

drukarki 3D, stanowisko spawalnicze, 

ploter laserowy oraz frezarkę,  

lub 

2) AI Living Lab znajdującego się  

w Politechnice Gdańskiej, wyposażonego 

w serwery obliczeniowe oraz nowoczesne 

stacje robocze i urządzenia mobilne,  

w tym w szczególności: karty graficzne 

NVIDIA Tesla T4, RTX; mikrokomputery  

i moduły do inferencji AI; 

programowalne roboty i drony; Oculus 

Quest, HoloLens II, eye-trackers; 

lub,  

5. usłudze wydarzeń polegającej na 

umożliwieniu udziału w prelekcjach, 

spotkaniach, konferencjach  

i hackathonach dotyczących przemysłu 

4.0, sztucznej inteligencji, Internet of 

things oraz cyberbezpieczeństwa, 

organizowanych w ramach dih4.ai. 

 

Pomoc de minimis oznacza pomoc publiczną udzielaną na podstawie Umowy 

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. stanowiącą 

ekwiwalent dotacji brutto, tj. kwotę, jaką 

Beneficjent, jako beneficjent pomocy, 

otrzymałby, gdyby uzyskał pomoc w formie 

dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania 

podatkiem dochodowym; 
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Taryfa oznacza taryfy wynagrodzenia należnego za Usługę 

sfinansowanego w ramach Pomocy de minimis w 

sposób szczegółowo opisany w Tabeli Opłat, z 

tym zastrzeżeniem, że Wstępna Konsultacja jest 

nieodpłatna i nie stanowi udzielenia Pomocy de 

minimis; 

Dane Beneficjenta oznaczają imię i nazwisko lub firmę przedsiębiorcy; adres 

poczty elektronicznej; numer telefonu 

kontaktowego; adres korespondencyjny, adres 

siedziby (ulicę, numer domu, numer lokalu, kod 

pocztowy, miejscowość, kraj), numer NIP 

Kontent oznacza wszelkie dane oraz informacje udostępnione 

przez VoiceLab.AI telefonicznie lub poprzez 

pocztę elektroniczną; 

Dni Robocze  oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

Tabela Opłat oznacza integralną część niniejszego Regulaminu 

zamieszczoną na stronie internetowej pod 

adresem doradztwo.dih4.ai, określającą Taryfy, 

w tym zakres Usług i wysokość wynagrodzenia 

należnego za Usługi stanowiącego wartość 

Pomocy de minimis udzielanej Beneficjentowi 

oraz wartość wynagrodzenia należnego 

Voicelab.Ai niepodlegającą sfinansowaniu w 

ramach Pomocy de minimis; 

Polityka prywatności oznacza integralną część niniejszego Regulaminu, 

zamieszczoną na stronie internetowej pod 

adresem doradztwo.dih4.ai i udostępnianą 

Beneficjentowi przed rejestracją poprzez 

Formularz zgłoszeniowy  

oraz w trakcie korzystania z Usługi; 

Informacje Poufne oznacza wszelkie informacje lub dane, nieujawnione do 

publicznej wiadomości, pozyskane przez Stronę 

Umowy w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem Umowy, a dotyczące działalności 

Voicelab.Ai lub jej Partnerów, lub Beneficjenta, w 

tym informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa Voicelab.Ai lub jej Partnerów, 

lub Beneficjenta w rozumieniu art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j. z 

dnia 30.10.2020 r. z późn. zm.), tj. wszelkie 

informacje techniczne, technologiczne, 
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organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, w 

szczególności know-how, wszystkie dokumenty, 

instrukcje, regulaminy, schematy, opisy 

techniczne, wyniki prac, materiały robocze, 

szkice, rysunki, nagrania, bazy danych, kody 

źródłowe lub obiektowe oraz wszelkie inne 

utwory objęte autorskimi prawami majątkowymi 

Voicelab.Ai lub jej Partnerów, lub Beneficjenta, a 

także informacje dotyczące działalności 

usługowej, marketingowej i inwestycyjnej 

Voicelab.Ai lub jej Partnerów, lub Beneficjenta, w 

tym m.in. informacje dotyczące produktów lub 

usług Voicelab.Ai oraz jej kontrahentów, lub 

Beneficjenta, informacje dotyczące zawieranych 

umów, porozumień i transakcji (w tym ich 

podmiotów, przedmiotu i wartości), a także 

pozyskanych klientów, informacje dotyczące 

strategii marketingowej i planów rozwoju 

działalności. Za Informacje Poufne uznaje się 

nadto treść niniejszej Umowy w zakresie jej 

warunków indywidualnych, jak również treść 

wszelkich negocjacji dotyczących zawarcia 

Umowy. 

Osoba Trzecia oznacza każdy inny podmiot, aniżeli strony Umowy; 

Zaświadczenie oznacza zaświadczenie o udzielonej Pomocy de minimis i 

jej wartości, wystawiane przez Voicelab.Ai na 

rzecz Beneficjenta po zakończeniu świadczenia 

Usługi i zakończeniu Umowy. 

 

§ 3 REJESTRACJA ORAZ WSTĘPNA KONSULTACJA 

1. Beneficjent dokonując rejestracji poprzez Formularz zobowiązany jest podać Dane Beneficjenta, 

zapoznać się z Regulaminem, w tym ze stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności 

oraz Tabelą Opłat. Po wykonaniu powyższych czynności, przedstawiciel Voicelab.Ai skontaktuje się z  

Beneficjentem na podany numer telefonu w celu przeprowadzenia Wstępnej Konsultacji. 

2. Po przeprowadzeniu Wstępnej Konsultacji, przedstawiciel Voicelab.Ai podejmie jedną z dwóch niżej 

wymienionych czynności, uzależnionych od wyników Wstępnej Konsultacji: 

a. prześle na udostępniony adres e-mail podsumowanie wyników Wstępnej Konsultacji – 

w przypadku zidentyfikowania potrzeb Beneficjenta wykraczających poza zakres Usług 

oferowanych przez Voicelab.Ai i nie odpowiadających założeniom Programu dih4.ai, 

albo, 

b. skontaktuje się z Beneficjentem w celu zawarcia Umowy i prześle Formularz Umowy. 

3. W przypadku zawarcia Umowy, w sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 
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4. Indywidualne warunki Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 

§ 4 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA STRON UMOWY 

1. VoiceLab.AI mając świadomość, że Beneficjent polega na jego oświadczeniach i  zapewnieniach 

oświadcza oraz zapewnia Beneficjenta, iż: 

a. dysponuje odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie niezbędnym wykonania Usługi. 

2. Beneficjent mając świadomość, że VoiceLab.AI polega na jego oświadczeniach i  zapewnieniach, 

poprzez rejestrację oraz uzupełnienie w Formularzu danych (tj. podanie Danych Beneficjenta), jak 

również poprzez uzupełnienie Formularza Umowy, oświadcza oraz zapewnia VoiceLab.AI, iż: 

a. jest uprawniony lub umocowany do samodzielnej reprezentacji strony Umowy, 

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

c. zawarcie i wykonanie Umowy: 

i. nie wymaga udzielenia zgody lub dokonania innej czynności przez jakikolwiek organ, 

która nie zostałaby odpowiednio wcześniej udzielona lub dokonana; 

ii. nie stanowi oraz nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw i roszczeń osób 

trzecich; 

iii. nie będzie stanowić naruszenia jakiegokolwiek orzeczenia administracyjnego  

bądź orzeczenia sądowego lub przepisów prawa; 

d. zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy, akceptuje jego postanowienia, 

a także zobowiązuje się śledzić wszelkie jego zmiany ogłaszane za pośrednictwem strony 

internetowej pod adresem doradztwo.dih4.ai przez cały okres obowiązywania Umowy. 

3. Strony Umowy zapewniają się wzajemnie i gwarantują sobie wzajemnie, że złożone w niniejszym 

paragrafie oświadczenia i zapewnienia są kompletne, prawdziwe, rzetelne i dokładne, a także 

zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie poinformować w przypadku, gdyby którekolwiek 

z oświadczeń oraz zapewnień złożonych w niniejszym paragrafie stało się w przyszłości 

nieprawdziwe. 

4. VoiceLab.AI jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 

gdyby okazało się, że którekolwiek z oświadczeń jest nieprawdziwe lub stanie się w przyszłości 

nieprawdziwe. 

§ 5 MOMENT ZAWARCIA UMOWY 

1. Zawarcie Umowy w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu następuje po przeprowadzeniu 

Wstępnej Konsultacji i uzgodnieniu z Beneficjentem warunków Umowy. 

2. Do zawarcia Umowy niezbędne jest przesłanie przez Beneficjenta Formularza Umowy podpisanego 

przez przedstawiciela (lub przedstawicieli) Beneficjenta uprawnionego (uprawnionych) do jego 

reprezentacji, w formie skanu dokumentu, na następujący adres poczty elektronicznej Voicelab.Ai: 

biuro@dih4.ai. 

3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą zwrotnego przesłania przez Voicelab.Ai Formularza Umowy, 

podpisanego przez przedstawicieli Voicelab.Ai uprawnionych do reprezentacji Voicelab.Ai, w formie 

skanu dokumentu, na adres poczty elektronicznej Beneficjenta, z którego nastąpiło przesłanie skanu 

Formularza Umowy podpisanego przez Beneficjenta lub na adres poczty elektronicznej Beneficjenta 

podany w Formularzu, lub na adres poczty elektronicznej Beneficjenta podany w Formularzu Umowy 

(jeśli adresy te są różne). 
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4. Beneficjent akceptuje przekazanie mu dokumentu Umowy w formie skanu na adres poczty 

elektronicznej Beneficjenta, w sposób przewidziany w niniejszym paragrafie. 

5. Regulamin stanowi integralną część Umowy. 

6. Żadna z czynności poprzedzających zawarcie Umowy, w tym w szczególności rejestracja Beneficjenta 

poprzez Formularz, zgłoszenie zainteresowania Usługą, jak również przesłanie Formularza Umowy 

podpisanego przez Beneficjenta, nie obliguje Voicelab.Ai do zawarcia Umowy z Beneficjentem. 

Ostateczną decyzję o zawarciu Umowy z Beneficjentem podejmuje Voicelab.Ai. 

§ 6 WYNAGRODZENIE ORAZ POMOC DE MINIMIS 

1. Wynagrodzenie Voicelab.Ai z tytułu świadczenia Usługi finansowane jest w ramach Pomocy de 

minimis w całości lub części zgodnie z Tabelą Opłat. 

2. Wartość wynagrodzenia sfinansowanego w ramach Pomocy de minimis określa Taryfa w Tabeli 

Opłat. Wartość ta stanowi wartość Pomocy de minimis udzielanej przez Voicelab.Ai Beneficjentowi. 

W celu usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Beneficjent nie płaci Voicelab.Ai wynagrodzenia 

określonego w Taryfie stanowiącego wartość Pomocy de minimis. 

3. W przypadku gdy wynagrodzenie Voicelab.Ai jest wyższe niż określone w Taryfie, wysokość części 

wynagrodzenia należnego Voicelab.Ai niestanowiącej Pomocy de minimis oraz termin płatności tej 

części wynagrodzenia określone są w Formularzu Umowy. 

4. W przypadku zgłoszenia się przez Formularz Beneficjenta mającego status Dużego Przedsiębiorcy, 

wysokość wynagrodzenia Voicelab.Ai za świadczone Usługi oraz termin płatności uzgadniane są 

indywidualnie. 

5. Po zakończeniu świadczenia Usługi i zakończeniu Umowy, Voicelab.Ai wystawia Zaświadczenie o 

wartości udzielonej Beneficjentowi Pomocy de minimis. 

§ 7 ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Voicelab.Ai zobowiązuje się do:  

a. świadczenia Usługi zgodnie z Umową; 

b. wystawienia i przekazania Beneficjentowi Zaświadczenia po zakończeniu Umowy; 

2. Beneficjent zobowiązuje się do: 

a. przekazywania Voicelab.Ai lub jej Partnerom prawdziwych, prawidłowych i aktualnych informacji 

lub danych niezbędnych do świadczenia Usługi; 

b. współdziałania z Voicelab.Ai w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi; 

c. korzystania z Usługi lub z urządzeń i sprzętów udostępnionych przez Voicelab.Ai, w tym w 

szczególności z serwerów Voicelab.Ai i mocy obliczeniowej udostępnionej przez Voicelab.Ai, 

wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem oraz z Umową (w tym z Regulaminem stanowiącym 

jej część), celem Umowy i zadeklarowanym Voicelab.Ai przeznaczeniem, a także zgodnie z 

zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami; 

d. korzystania z Usługi przez okres przewidziany w Umowie (określony w Formularzu Umowy). 

3. Beneficjent zobowiązuje się powstrzymać od: 

a. udostępniania Kontentu jakimkolwiek Osobom Trzecim; 

b. wskazywania lub sugerowania, że jakakolwiek jego strona internetowa, produkt, usługa są 

powiązane z VoiceLab.AI lub programem dih4.ai; 
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c. korzystania z Usług w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, lub Umową (w tym z 

Regulaminem stanowiącym jej część), lub celem Umowy, lub zadeklarowanym Voicelab.Ai 

przeznaczeniem, lub dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego; 

d. korzystania z urządzeń lub sprzętów udostępnionych przez Voicelab.Ai, w tym w szczególności 

z serwerów Voicelab.Ai i mocy obliczeniowej udostępnionej przez Voicelab.Ai w sposób 

sprzeczny z obowiązującym prawem, lub Umową, lub celem Umowy, lub zadeklarowanym 

Voicelab.Ai przeznaczeniem, lub dobrymi obyczajami, lub zasadami współżycia społecznego, w 

tym zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z tych urządzeń lub sprzętów w celu kopania 

kryptowalut lub ataków hakerskich; 

e. nakłaniania ekspertów Voicelab.Ai lub innych osób świadczących, na rzecz Voicelab.Ai, pracę na 

podstawie stosunku pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, do niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w 

celu przysporzenia korzyści sobie lub Osobom Trzecim albo szkodzenia Voicelab.Ai; 

f. nakłaniania kontrahentów Voicelab.Ai lub innych osób do rozwiązania z nią umowy albo 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub 

osobom trzecim albo szkodzenia Voicelab.Ai. 

4. Zobowiązania, o których mowa w ust. 3 lit. e i f powyżej będą wiążące w trakcie obowiązywania 

Umowy oraz bezterminowo po jej zakończeniu, niezależnie od sposobu zakończenia Umowy 

(wypowiedzenia, odstąpienia, rozwiązania, wygaśnięcia). 

 

§ 8 INFORMACJE POUFNE 

1. Strony zobowiązują się do zachowania wszelkich Informacji Poufnych pozyskanych od drugiej Strony 

w ścisłej tajemnicy. Powyższe zobowiązanie obejmować będzie w szczególności zobowiązanie do: 

a. nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych w jakiejkolwiek 

formie, w całości lub części, jakiejkolwiek Osobie Trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody 

drugiej Strony. Strony zastrzegają, iż Osobami Trzecimi w rozumieniu zdania poprzedniego nie 

są pracownicy Stron, profesjonalni doradcy stron (w szczególności: doradcy podatkowi, osoby 

prowadzące księgi rachunkowe, radcy prawni, adwokaci i inne osoby świadczące pomoc 

prawną, biegli rewidenci); oraz 

b. zapewnienia, że pracownicy oraz profesjonalni doradcy Stron, którym Informacje Poufne 

zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ujawnienie jakichkolwiek Informacji 

Poufnych w jakiejkolwiek formie, w całości lub części, jakiejkolwiek Osobie Trzeciej bez 

uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony; oraz 

c. zapewnienia prawidłowej ochrony Informacji Poufnych przed utratą, kradzieżą, zgubieniem lub 

dostępem Osób Trzecich nieupoważnionych do uzyskania Informacji Poufnych. 

2. Zobowiązanie do zachowania wszelkich Informacji Poufnych w ścisłej tajemnicy będzie wiążące w 

trakcie obowiązywania Umowy oraz bezterminowo po jej zakończeniu, niezależnie od sposobu 

zakończenia Umowy (wypowiedzenia, odstąpienia, rozwiązania, wygaśnięcia). 

3. Zobowiązanie do zachowania Informacji Poufnych w ścisłej tajemnicy nie dotyczy tych Informacji 

Poufnych, które: 

a. stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku nienależytego wykonania 

zobowiązań przez Stronę wynikających z Umowy; lub 
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b. muszą zostać udostępnione przez Stronę zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu lub organu administracji państwowej 

lub na skutek czynności uprawnionego organu administracji państwowej, a także w związku z 

jakąkolwiek kontrolą, prowadzoną przez jakikolwiek organ administracji państwowej; w takim 

przypadku Strona zobowiązana do udostępnienia Informacji Poufnych zapewni, aby 

udostępnienie Informacji Poufnych nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla 

zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi oraz w zakresie dozwolonym prawem; lub 

c. zostały objęte pisemną zgodą drugiej Strony na ich ujawnienie.  

4. Strona zobowiązana do udostępnienia Informacji Poufnych podejmie wszelkie działania konieczne 

do zapewnienia, aby udostępnienie Informacji Poufnych dokonało się w sposób chroniący je przed 

ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

5. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych na zasadzie ust. 3 lit. b) powyżej, Strona 

ujawniająca niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o fakcie takiego ujawnienia oraz o zakresie 

ujawnionych informacji, chyba że byłoby to prawnie zabronione. 

6. Beneficjent zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek Informacji Poufnych pozyskanych 

od Voicelab.Ai lub jej Partnerów do prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Voicelab.Ai 

lub jej Partnerów. 

7. Voicelab.Ai zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek Informacji Poufnych pozyskanych 

od Beneficjenta do prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Beneficjenta. 

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta któregokolwiek ze 

zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu, Beneficjent zobowiązuję się zapłacić na rzecz 

Voicelab.Ai karę umowną w wysokości 50 000 zł za każdorazowy przypadek naruszenia. Zastrzeżona 

kara umowa nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Voicelab.Ai odszkodowania przenoszącego 

jej wysokość na zasadach ogólnych. 

9. Beneficjent oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności (zarówno cywilnej, jak i karnej) z tytułu 

czynów nieuczciwej konkurencji, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.1993.47.211 z dn. 8.06.1993 ze zm.). Beneficjent jest 

świadom swoich obowiązków wynikających z tejże ustawy, a w tym w szczególności obowiązków 

nierozpowszechniania, nieujawniania ani niewykorzystywania informacji stanowiących Tajemnicę 

Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy – zobowiązanie to wiąże 

Beneficjenta bezterminowo. 

 

§ 9 WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. VoiceLab.AI jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

następujących przypadkach: 

a. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta któregokolwiek 

ze zobowiązań wynikających z Umowy, w tym Regulaminu; 

b. w razie podejmowania przez Beneficjenta działań na szkodę VoiceLab.AI lub ich usiłowania; 

c. w razie podejmowania przez Beneficjenta działań zmierzających, choćby tylko potencjalnie, 

do szkalowania Voicelab.Ai lub jej Partnerów; 

d. w razie naruszenia dóbr osobistych VoiceLab.AI; 
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e. w razie korzystania z Usług w celach sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa lub Umową, lub celem Umowy, lub zadeklarowanym Voicelab.Ai przeznaczeniem, lub 

zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; 

f. w razie korzystania z urządzeń lub sprzętów udostępnionych przez Voicelab.Ai, w tym w 

szczególności z serwerów Voicelab.Ai i mocy obliczeniowej udostępnionej przez Voicelab.Ai w 

sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, lub Umową, lub celem Umowy, lub zadeklarowanym 

Voicelab.Ai przeznaczeniem, lub dobrymi obyczajami, lub zasadami współżycia społecznego, w 

tym w razie korzystania z tych urządzeń lub sprzętów w celu kopania kryptowalut lub ataków 

hakerskich. 

2. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej, powinno zostać dokonane przez VoiceLab.AI w drodze 

korespondencji e-mail wysłanej na adres e-mail drugiej strony Umowy wskazany w Formularzu. 

Druga strona Umowy zobowiązuje się aktualizować swój adres e-mail w toku obowiązywania Umowy 

pod rygorem uznania, że korespondencja e-mail wysłana na dotychczas wskazany adres e-mail 

została skutecznie doręczona. 

3. W razie wypowiedzenia Umowy, VoiceLab.AI nie jest zobowiązany do zwrotu dotychczas zapłaconego 

wynagrodzenia w jakiejkolwiek części. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez VoiceLab.AI 

przyjmuje się, że dotychczas zapłacone wynagrodzenie stanowi ekwiwalent za dotychczas 

świadczone przez VoiceLab.AI Usługi. 

4. W razie wypowiedzenia Umowy, VoiceLab.AI jest uprawniony do usunięcia Danych Beneficjenta.  

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. VoiceLab.AI w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody lub krzywdy, wynikające ze świadczenia Usługi w oparciu o błędne, nieprawdziwe 

lub nieaktualne dane, lub informacje przekazane przez Beneficjenta, jego pracowników lub 

współpracowników. 

2. VoiceLab.AI w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody lub krzywdy, wynikające ze świadczenia Usługi w przypadku braku niezbędnego 

współdziałania Beneficjenta w świadczeniu Usługi. 

3. Odpowiedzialność Voicelab.Ai za szkody wynikające ze świadczenia Usługi lub związane ze 

świadczeniem Usługi ograniczona jest do winy umyślnej Voicelab.Ai. 

4. VoiceLab.AI w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody lub krzywdy Beneficjenta będące następstwem:  

a. zakłóceń w realizacji Usługi wywołanych siłą wyższą; 

b. awarii sprzętu komputerowego; 

c. przerw w dostawie prądu; 

d. przerw w łączności z siecią Internet; 

e. zakłóceń telekomunikacyjnych; 

f. braku działania albo wadliwego działania oprogramowania Osób Trzecich, w tym działania 

wirusów komputerowych;  

g. niewłaściwej konfiguracji, leżącej po stronie Beneficjenta;  

h. wad sprzętu komputerowego Beneficjenta; 

i. nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Beneficjenta,  
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j. błędów lub braków danych wprowadzonych do Formularza lub Formularza Umowy, lub w inny 

sposób przekazanych przez Beneficjenta; 

k. ingerencji Osób Trzecich. 

§ 11 CESJA I PARTNERZY 

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przeniesione na Osobę Trzecią 

bez uprzedniej zgody VoiceLab.AI, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Prawa i obowiązki VoiceLab.AI wynikające z Umowy mogą być przeniesione na Osobę Trzecią bez 

konieczności uzyskania uprzedniej zgody Beneficjenta będącego stroną Umowy. W celu uniknięcia 

wszelkich wątpliwości Beneficjent będący stroną Umowy wyraża zgodę na przeniesienie praw 

i obowiązków wynikających z Umowy przez VoiceLab.AI na Osobę Trzecią. 

3. Beneficjent wyraża zgodę na wykonywanie Usługi w całości lub w części przez Partnerów Voicelab.Ai, 

w tym przez Politechnikę Gdańską. 

§ 12 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W razie zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z Umowy lub z nią związanych, w tym sporów 

o jej ważność lub skuteczność, Strony podejmą starania w celu polubownego ich rozwiązania.  

2. W razie braku polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, Sądem właściwym do rozstrzygania 

wszelkich sporów wynikających z Umowy lub z nią związanych, w tym sporów o jej ważność  

lub skuteczność, jest Sąd powszechny właściwy miejscowo dla dzielnicy Śródmieście  

m.st. Warszawy. 

§ 13 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje lub inne zastrzeżenia co do Usługi lub Kontentu powinny być składane w drodze 

korespondencji e-mail wysłanej z konta e-mail podanego w Formularzu jako konto e-mail 

Beneficjenta na następujący adres e-mail: biuro@dih4.ai, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

zdarzenia, skutkującego zgłoszeniem reklamacji. 

2. Każde zgłoszenie reklamacyjne lub inne zastrzeżenia do Usługi, powinno zostać zgłoszone w terminie 

wskazanym w ust. 1 powyżej oraz zawierać precyzyjnie treść żądania zgłaszającego, pod rygorem 

pozostawienia bez rozpatrzenia. 

3. Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez VoiceLab.AI w ciągu 30 Dni roboczych. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego zgłaszający zostanie poinformowany w formie zwrotnej wiadomości 

e-mail. 

§ 14 KLAUZULA SALWATORYJNA 

Strony Umowy postanawiają, iż w przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie Umowy lub 

stanowiącego jej integralną część Regulaminu jest z mocy prawa nieważne, niewykonalne lub 

bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe jego postanowienia, chyba, że z okoliczności 

będzie wynikało w sposób oczywisty, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością, niewykonalnością 

lub bezskutecznością Umowa w oparciu o postanowienia Regulaminu nie zostałaby zawarta, a nie będzie 

możliwa zmiana Regulaminu przez VoiceLab.AI. 

§ 15 WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Korzystanie ze strony internetowej doradztwo.dih4.ai lub jakiejkolwiek innej strony internetowej 

Voicelab.Ai, a także korzystanie ze zdalnego doradztwa w trybie videkonferencji za pomocą platform: 

google meet, livewebinar, moodle, wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych: 
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a. komputera o następujących parametrach: 

i. procesor: min. dwurdzeniowy 2 GHz lub szybszy; 

ii. pamięć RAM: min. 2 GB (rekomendowane 4 GB lub więcej); 

b. ekranu o minimalnej rozdzielczości 1280x720; 

c. głośników i mikrofonu zintegrowanych lub zewnętrznych (podłączanych za pomocą portu USB 

lub bezprzewodowo - Bluetooth); 

d. kamery video zintegrowanej lub zewnętrznej (podłączanej za pomocą portu USB); 

e. zainstalowanego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa), przy czym VoiceLab.AI rekomenduje jeden z poniższych programów: 

i. Mozilla Firefox (dowolna wersja, począwszy od wersji 75), 

ii. Opera (dowolna wersja, począwszy od wersji 60), 

iii. Safari (dowolna wersja, począwszy od wersji 11), 

iv. Google Chrome (dowolna wersja, począwszy od wersji 80), 

v. Microsoft Edge (dowolna wersja, począwszy od wersji 975, 

f. zainstalowanego systemu operacyjnego dowolnego producenta, przy czym VoiceLab.AI 

rekomenduje jeden z poniższych systemów do korzystania z Platformy: 

i. Microsoft Windows (dowolna wersja, począwszy od wersji 7); 

ii. macOS (dowolna wersja, począwszy od wersji 10.13) lub Mac OS X (wersje wspierające 

SL lub wersje OSX supportowane przez Microsoft w kontekście SL); 

g. dostępu do sieci Internet, w tym VoiceLab.AI rekomenduje łącze o minimalnej przepustowości 

wynoszącej 1,5 Mbps; 

h. włączonej obsługi Java Script; 

i. włączonej obsługi cookies – ustawienie rekomendowane przez VoiceLab.AI. 

§ 16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Beneficjentowi 

będącemu Przedsiębiorcą Indywidualnym. 

2. Przedsiębiorca Indywidualny, który zawarł Umowę na odległość w sposób przewidziany w 

Regulaminie może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając stosowne 

oświadczenie. 

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi. 

4. W celu wykonania prawa odstąpienia Przedsiębiorca Indywidualny powinien złożyć Voicelab.Ai 

pisemne oświadczenie w tym zakresie, przesyłając je na adres Voicelab.Ai podany w Umowie. 

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Dla 

zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

5. Jeżeli  Przedsiębiorca Indywidualny, złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Voicelab.Ai przyjął jego 

ofertę, przestaje ona wiązać. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. 
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7. W chwili odstąpienia od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez 

Przedsiębiorcę Indywidualnego, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Voicelab.Ai 

lub Partnera lub przez Osobę Trzecią na podstawie porozumienia z Voicelab.Ai. 

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do 

umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in.: 

a. Umowy o świadczenie Usługi, jeżeli Voicelab.Ai wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą 

Przedsiębiorcy Indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, 

że po spełnieniu świadczenia przez Voicelab.Ai utraci prawo odstąpienia od umowy; 

b. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte 

po dostarczeniu; 

c. umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na 

nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą 

Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po 

poinformowaniu go przez Voicelab.Ai o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

9. W przypadku wyrażenia przez Przedsiębiorcę Indywidualnego zgody na rozpoczęcie świadczenia 

Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Voicelab.Ai należy się wynagrodzenie za 

świadczenie Usługi do chwili odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie i 

Regulaminie stanowiącym jej część. 

10. Wynagrodzenie należne Voicelab.Ai za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy 

obejmuje również korzystanie z Usługi w okresie pomiędzy wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu 

od Umowy o świadczenie Usługi a chwilą doręczenia do Voicelab.Ai oświadczenia o odstąpieniu. 

Dotyczy to również osób, które nie wyraziły zgody, o której mowa w ust. 9 powyżej, i które 

skorzystały z Usługi w okresie pomiędzy rozpoczęciem ich świadczenia przez Voicelab.Ai po upływie 

14 dni od daty zawarcia Umowy a chwilą doręczenia Vocielab.Ai oświadczenia o odstąpieniu. 

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Tytuły zostały umieszczone w Regulaminie wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury i nie 

powinny mieć żadnego wpływu na jego interpretację. 

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

O ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa (bezwzględnie obowiązujące) nie stanowią inaczej, 

prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych i faktycznych wynikających z Umowy jest 

prawo polskie. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.04.2021 r.  

4. Każda zmiana Regulaminu jest publikowana na stronie doradztwo.dih4.ai oraz www.dih4.ai z 

adnotacją o dacie jej publikacji i wejścia w życie. 

 

Dziękujemy za zapoznanie się naszym Regulaminem.  

zespół  

  
  

  

http://www.dih4.ai/
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ZAŁĄCZNIK Nr  1 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

– Adresat: VoiceLab.AI sp. z o.o. z siedzibą  

w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 135A (80-264 Gdańsk), wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000589925, posiadająca numer 

REGON: 363175008 oraz numer NIP 9571082332, o kapitale zakładowym w wysokości 

110.250,- zł.; posiadająca adres e-mail: biuro@dih4.ai 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło 

polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

– Imię i nazwisko Przedsiębiorcy (-ów) Indywidualnego (-ych), 

– Adres Przedsiębiorcy (-ów) Indywidualnego (-ych), 

– Podpis Przedsiębiorcy (-ów) Indywidualnego (-ych), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w 

wersji papierowej) 

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

 


