RULES AND REGULATIONS
WITH A PRIVACY AND COOKIES STATEMENT
§1. RECITALS
1.1. Purpose
Kleks Academy (Polish: Akademia Kleksa) is a part of the project related to planned cinematic
productions based on the series of children's novels written by Jan Brzechwa. Its premise is to offer
activities that stimulate imagination and work of Kleks Academy Members. The project enables the
acquisition of multi-D NFTs pursuant to these Rules and Regulations, the Whitepaper and other
documents made available by the Service Provider.
TOKENS
ARE DISTRIBUTED
BY KLEKS ACADEMY
SP. Z O.O.

1.2. Kleks Academy
Kleks Academy Sp. z o.o. a Polish limited liability company with its registered office in Warsaw at ul.
Wołoska 18, KRS company number 0000959909, NIP tax number 5213959930, whose registration files
are kept by the 13th (XIII) Commercial Division of the National Court Register of the District Court for the
Capital City of Warsaw in Warsaw, with a share capital of PLN 50,000.00, is the Administrator of the
Website and Provider of the Service. Accordingly, the User acknowledges that all statements should be
addressed only to this entity. The Service Provider may be contacted at the email address
service@kleks.academy. For the purposes of these Rules and Regulations, the Website, Administrator
and Service Provider are collectively referred to as the “Kleks Academy”.

§2. GENERAL PROVISIONS
2.1. Services provided
The User has the opportunity to acquire multi-D NFTs with the implemented rights described in these
Rules and Regulations through the kleks.academy Website.
2.2. Definitions
Personal Data Controller – the entity that decides on the means and purposes of the processing of
personal data;
Kleks Academy – a part of the project related to planned cinematic productions based on the series of
children's novels written by Jan Brzechwa. Its premise is to offer activities that stimulate imagination and
work of Kleks Academy Members;
Kleks Academy Member/User– any holder of a multi-D NFT, who is a natural person, a legal person or
an unincorporated entity, involved in the project and entitled to use the experience and opportunities
implemented in the token;
FRECKLE$ – exchangeable point units of an expectative nature, strictly related to the possession of a
multi-D NFT and the activity of a Kleks Academy Member, used for internal settlements within the
project, which will become usable tokens upon the creation of the Kleks Academy Metaverse;
KYC/AML – a set of activities that result in the acquisition of information about an individual user. These
activities are performed in order to determine the appropriate scope of financial security measures for a
given business relationship or transaction and to assess anti-money laundering and counter-terrorist
financing risks, with consideration of specific risks. The set is also regularly updated to the extent
required by law;

Kleks Academy Metaverse – a virtual space that will be launched exclusively for Kleks Academy
Members after the end of summer and winter enrollment and the world premiere of the movie Akademia
Pana Kleksa for the purpose of organising games and challenges related to and inspired by the plot and
characters from the movie.
Token minting – the process related to the generation of multi-D NFTs intended to confer cryptographic
security and enable the transfer of tokens on the blockchain;
Multi-D NFT – a multi-faceted non-exchangeable token, minted on ERC-721-compliant contracts
implemented on the Ethereum blockchain, the various aspects of which will be revealed during cyclical
discovery events with implemented permissions described in these Rules and Regulations;
Kleks Academy Theme Park – an amusement park that will be created in Poland after the world
premiere of the movie Akademia Pana Kleksa;
Kleks Academy AR – an application based on augmented reality technology, featuring the
superimposition of interactive objects on the real image captured by the camera of a mobile device, by
means of which users will be given the opportunity to perform educational and entertainment
assignments;
Kleks Academic Calendar – a schedule setting the dates of significant events and the various stages of
the project;
Discord Server – a venue for publishing the latest announcements about projects, contests and
community votes;
ICT System – set of cooperating IT devices and software, providing processing and storage capacities,
as well as sending and receiving data via telecommunications networks by means of a terminal device
appropriate for a given type of network;
Utility token – an internal unit of account within the project, formed after the conversion of FRECKLE$
points;
Tokens – the collective name of Multi-D NFTs and FRECKLE$ units after their conversion to utility
tokens;
Service Provider/Administrator – KLEKS ACADEMY Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw,
Poland;
Virtual Currency – means the virtual currency (Polish: waluta wirtualna) within the meaning of Article
2(2)(26) of the Polish Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act, excluding Token units;
Whitepaper – a document that defines the rules of operation of the project, as well as the opportunities
for Users regarding their participation in Multi-D NFT minting. The Whitepaper is available at
kleks.academy.
2.3. Interpretation of the provisions of the Rules and Regulations
1) References to “Sections”, “Paragraphs”, “Subparagraphs”, “Letters” and the “Whitepaper” are
references to the editorial units of those documents;
2) Headings are for reference only and may affect the interpretation and interpretation of the Rules
and Regulations only in a subsidiary manner;
3) A reference to a document is a reference to the relevant document and any subsequent
amendments thereto or modifications thereof, unless the content of the reference indicates
otherwise;
4) In the Rules and Regulations, except where the context requires otherwise,
a) words that specify one grammatical genus, include all genera,
b) words that specify the singular also include the plural, and words that specify the plural also
include the singular,
c) capitalised expressions are given the meaning defined in Paragraph 2.2. of the Rules and
Regulations;
5) The interpretation of the provisions of these Rules and Regulations is affected by the content of
the Whitepaper, and these documents will be treated as mutually explanatory.

§3. CONCLUSION OF AN AGREEMENT
3.1. User
An agreement may be concluded by natural persons, legal persons and other organizational units
awarded legal capacity by separate legislation. Whether a natural person is or is not of the legal age is

determined by the law of the country of the User's origin, with 18 being the minimum age for entering
into an agreement.
3.2. Agreement
1) A User enters into an agreement for the provision of services and confirms that he/she has
familiarised himself/herself with the Rules and Regulations provided, and in particular with
a) the scope of services provided,
b) the Whitepaper,
c) Checkboxes;
2) This Agreement is entered into as soon as the multi-D(s) is/are made available to the User.
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3.3. Statements on the acquisition of Multi-D NFTs
1) The User declares that he/she acts in his/her own name and on his/her own behalf and, in particular,
is not an entity and does not act on behalf of a person or entity that is a citizen or resident of
countries whose laws restrict or prohibit participation in the processes collectively and commonly
referred to as “Initial Coin Offering” and “Non-fungible token”. The User also declares that the funds
used for the acquisition of a Multi-D NFT come from legitimate sources;
2) The User acknowledges and agrees that a Multi-D NFT is not
a) a registered document, a document issued to order or a bearer's document, a financial
instrument and a share or investment certificate within the meaning of the relevant national laws
applicable at the location of the Service Provider's registered office,
b) a packaged retail investment product within the meaning of Article 4 of Regulation (EU) No
1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for
packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) and not subject to any
state-guaranteed legal regulations.
3.4. User's representations related to the business carried out by the Kleks Academy
The User represents and warrants to the Service Provider that he/she accepts the provisions of these
Rules and Regulations in their entirety, without reservations or additions, and acknowledges and agrees
that
a) Multi-D NFT minting is not a public offering, an alternative investment fund management activity
or a business undertaken by an investment fund and that the business of the Service Provider is
not banking activities or an insurance or reinsurance activities within the meaning of the relevant
national laws applicable at the location of the Service Provider's registered office,
b) By proceeding to acquire Tokens, he/she does not in any way join the Service Provider's
company, does not form a partnership with the Service Provider, nor does he/she acquire
corporate rights in the Service Provider's company and does not enter into a legal relationship of
a similar nature with the Service Provider, including, but not limited to, a joint venture.
3.5. User verification
The Service Provider, as part of the User's activity on the Website, verifies the User and introduces the
AML procedure only out of caution regarding the flow of funds, for preventive purposes. The levels of
verification and the documents needed for verification purposes are specified on the platform. As
required by law, the Service Provider may repeat the verification of Users if necessary, according to the
Service Provider's internal security procedure. Additional verification may involve the necessity of
sending other documents proving the identity of individual Users.
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3.6. Duration of the Agreement
The agreement is concluded for an indefinite period. The User may terminate the agreement by notice
sent to the Service Provider's e-mail address. The Service Provider may retain the data necessary to
identify the User in case of claims or inquiries from authorised bodies.
3.7. Service Provider’s termination of the Agreement
The Service Provider reserves the right to terminate the agreement, effective immediately, for cause, in
particular in the event the User's material breach of these Rules and Regulations, in particular if the User
disseminates information that adversely affects the Service Provider's business, as well as in the event
of a suspicion that the User has committed the offences referred to in Article 165a (financing a terrorist
offence) and Article 299 (money laundering) of the Polish Criminal Code.

§4. ACQUISITION OF TOKENS AND USE OF SERVICES

FEATURES OF A
MULTI-D NFT

4.1. Multi-D NFT
The user has the opportunity to acquire Multi-D NFTs with the following features:
a) Discovery – individual facets of a Multi-D NFT will be revealed during cyclical discovery events,
according to the Kleks Academic Calendar, during which new rarity features pertaining to their
Multi-D NFT and new benefits associated with them will be revealed to holders,
b) Inherent – a Multi-D NFT belongs to a set selected based on the minting period:
● Summer enrollment (Q2 2022) Multi-D NFT has the shape of a cube (hexahedron) with
six sides,
● Winter enrollment (Q4 2024) Multi-D NFT has the shape of a flat 3D triangle with three
sides,
c) Uniqueness – each Multi-D NFT is a unique collector's item, and the holder is entitled to watch a
special behind-the-scenes documentary created exclusively for Kleks Academy Members, as
well as receive a recorded custom greeting from one of the Kleks Academy characters,
d) Timeliness – the benefits offered by Kleks Academy associated with the possession of a Multi-D
NFT are time-limited, with the exception of artwork, which is transferred indefinitely,
e) Investability – for each Multi-D NFT, 5 FRECKLE$ will be released daily over a period

of 5 years up to a guaranteed amount of 9130 FRECKLE$ units,
f)

g)

Authorising – any Multi-D NFT holder will have access to the virtual Kleks Academy Metaverse
and special behind-the-scenes footage/live broadcasts from the film set. Certain Multi-D NFTs
will enable their holders to visit the film set in person and meet the actors during the film's
production,
Gift – each holder of a Multi-D NFT will receive a file to print a 3D model or T-shirt with the image
of a unique character externalised on the token, as well as each multi-D NFT will be a 3D avatar
that can be brought to life in various Metaverse environments.

4.2. Standard of Multi-D NFTs
Each Multi-D NFT will conform to ERC-721 standards implemented on the Ethereum blockchain,
available through the Metamask wallet with the possibility of resale on secondary markets.

ENTITLEMENTS
UNDER A MULTI-D
NFT

4.3. Entitlements related to a Multi-D NFT
Acquisition of a Multi-D NFT entitles Users to obtain benefits set forth in the Whitepaper, subject to the
following terms and conditions set out in these Rules and Regulations.
a) Each Multi-D NFT will release 5 FRECKLE$ units every day, which will reach their full potential in
5 years (in the longest possible scenario) with a guaranteed amount to be released of 9130 units.
This amount can be increased to a maximum potential of 12,345 FRECKLE$ units for a single
Multi-D NFT, through the holder's active participation as a Kleks Academy Member,
b) The Multi-D NFT is intended to be a multifaceted token, the various facets of which will be
discovered during cyclical events in accordance with the Kleks Academic Calendar, providing
each holder with the opportunity to discover (multiple times) new rarity features of their Multi-D
NFT, including, in particular, access to new unique experiences, bonus FRECKLE$ releases and
other limited rewards,
c) The possession of a Multi-D NFT allows access to the virtual space of the Kleks

Academy Metaverse,
d) Certain Multi-D NFTs give access to unique experiences in the Kleks Academy Metaverse space,
e) Each Multi-D NFT enables access to special behind-the-scenes footage/live broadcasts

from the film set,
f)

Each Multi-D NFT holder will be able to watch a special behind-the-scenes documentary created
exclusively for Kleks Academy Members, as well as receive a recorded personal greeting from
one of the Kleks Academy characters,
g) Certain Multi-D NFTs will provide access to a special screening of the director's cut version of the
film, including the opportunity to meet the director and producers,

h) Certain Multi-D NFT tokens provide access to additional footage, scenes and outtakes that are
not included in the final version of the film,
i) Each Multi-D NFT provides access to unique Augmented Reality (Kleks Academy AR)
experiences related to the Kleks Academy film,
j) In rare cases, the users of Kleks Academy AR completing educational and entertainment
assignments will be provided with the opportunity to earn Multi-D NFT tokens,
k) Each holder of a Multi-D NFT will receive a file to print a 3D model or T-shirt with the image of a
unique character externalised on the token, as well as each multi-D NFT will be a 3D avatar that
can be brought to life in various Metaverse environments.
l) A limited number of Multi-D NFTs provide the opportunity to appear in one of the custom scenes,
shot exclusively for the token holder, and guarantees a real role in one of the two films (as an
extra),
m) Some of the Multi-D NFTs will be listed in the film end credits, which will increase the popularity
of these tokens among viewers around the world,
n) Some of the Multi-D NFTs will enable their holders to visit the film set in person and meet the
actors during the film's production,
o) Multi-D NFT benefits and entitlements, with the exception of artwork, are temporary and
redeemable on the dates specified in the Kleks Academic Calendar,
p) After minting, Multi-D NFTs will be available for resale on secondary markets such as OpenSea,
Rarible, etc.,
q) Anyone acquiring a Multi-D NFT token also acquires a guaranteed number of
FRECKLE$

FRECKLE$ units whose total guaranteed amount (9130 units) is subject to a staggered
release.
4.4. Entitlements related to FRECKLE$
a) From the moment of minting, each Multi-D NFT will have the opportunity to release 5 units of
FRECKLE$ to the FRECKLE$ METER on a daily basis, with a guaranteed amount of 9130 units
to be released within 5 years. This amount can be increased to a maximum potential of 12,345
FRECKLE$ units for a single Multi-D NFT, through the holder's active participation as a Kleks
Academy Member,
b) several contests will be organised for the project community with bonus FRECKLE$ as prizes;
the contests will be created in cooperation with psychologists and educators to develop and
inspire creativity and empathy,
c) Multi-D NFT holders will also have the opportunity to receive bonus FRECKLE$ during events
related to the discovery of the next facet of a Multi-D NFT. the amount of released resources
depends on the rarity of the Multi-D NFT in question; the bonus release of FRECKLE$ will
provide an incentive for Kleks Academy Members to keep (aka “hodl”) their Multi-D NFTs and
become more active in the Kleks Academy community,
d) the receipt of bonus FRECKLE$ units will also be tied to the completion of entertainment and
educational assignments at Kleks Academy AR,
e) in the initial phase of the project, starting with Multi-D NFT minting and until the launch of the
Kleks Academy Metaverse, FRECKLE$ will function as a set of points assigned to each Multi-D
NFT account,
f) each Kleks Academy Member will be able to check his/her FRECKLE$ status in the FRECKLE$
Meter by connecting his/her Metamask wallet to the website of the Service Provider,
g) with the launch of the Kleks Academy Metaverse, FRECKLE$ will become a utility token on the
blockchain, which will serve as the primary tool driving Kleks Academy AR and the Metaverse
Kleks Academy system i.e. enabling FRECKLE$ to be spent and monetised within the
Metaverse Kleks Academy system (infrastructure),
h) after the transformation of FRECKLE$ into a utility token, the Kleks Academy Members will be
provided with a functionality to create new Kleks Academy multi-NFTs, while the newly created
multi-NFTs will also have the established potential of FRECKLE$, which will be released to
FRECKLE$ METER and resalable on secondary markets,
i) FRECKLE$ will also operate within the Kleks Academy Theme Park,
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j)
k)

the Service Provider will successively reveal specific functionalities of the FRECKLE$
tokenomics prior to the launch of the Kleks Academy Metaverse platform,
the possibility of using FRECKLE$ will be available only after the launch of the Kleks Academy
Metaverse.

4.5. Organisation of contests and assignments
1) The Service Provider will organize Discord contests permitting to obtain prizes, in particular
Multi-D NFTs, additional FRECKLE$ and other special privileges in the Kleks Academy
Metaverse;
2) All the latest notifications of projects, contests and community votes will be available on the
Service Provider's Discord server;
3) Through the Kleks Academy AR application, the Users will be able to participate in the
performance of tasks associated with a specific location in a User's place of residence. The
completion of an assignment will be rewarded by a prize consisting of FRECKLE$ and, in
exceptional cases, also Multi-D NFTs.
4.6. Use of the Services in accordance with its intended purpose
Each User agrees to use the Services in accordance with its purpose, applicable laws, social and moral
norms and the provisions of these Rules and Regulations. The User is obliged to protect all his/her
passwords, logins and private keys enabling access to Multi-D NFTs against access by third parties and
is prohibited from providing unlawful content.

WITHDRAWAL FROM
THE AGREEMENT

4.7. User’s transfer of Tokens to a third party
1) The transfer of Tokens by an User under any legal or factual title to a third party will be
considered by the Service Provider as equivalent to a transfer of the User's claims (przelew
wierzytelności, as defined in Article 509 et seq. of the Polish Civil Code) arising from the
relationship referred to in these Rules and Regulations to a third party, and consequently the
Service Provider will consider this third party as an User, entitled to the benefits implemented in
the Tokens;
2) The transfer of claims will extend to all the rights held by the transferring User;
3) The Service Provider is not be obliged to verify, in any way whatsoever, if the person presenting
the Token is the authorized holder of the Token and if he/she is a person entitled to any benefits
from the Service Provider.
4.8. Unauthorized access to a User’s Multi-D NFT
Any consequences arising as a result of third parties coming into possession of passwords, keys or other
data enabling access to User's Tokens do not give rise to liability on the part of the Service Provider.
4.9. Processing of data enabling access to a User’s Tokens
The Service Provider does not process or retain access data to manage Multi-D NFTs, including private
keys of Users. The User is obliged to protect the above-mentioned access data because the Service
Provider is not able to recover any lost access data. In the event of loss of access data, including, in
particular, any private keys, a situation may arise in which the User will irretrievably lose all Tokens
assigned to a given wallet address, for which the Service Provider will not be liable.
4.10. Withdrawal From the Agreement
If a User is a consumer, the User accepts that he/she agrees to the immediate delivery of digital content,
which occurs before the expiration of the statutory deadline for withdrawal from the agreement.
Accordingly, the Service Provider informs and the User acknowledges that by accepting the immediate
delivery of digital content the User waives his/her the statutory right to withdraw from a distance contract
that he/she would otherwise be able to exercise under Article 38(13) of the Consumer Rights Act.
4.11. Knowledge of blockchain technology
The User declares that he/she has familiarised himself/herself with the scope of services provided by the
Service Provider and additional materials in the form of the Whitepaper, as well as obtained all

necessary information and data that he/she considers sufficient to decide to accept these Rules and
Regulations and participate in Multi-D NFTs minting, and has extensive knowledge of the functioning,
use and usability of blockchain-based software.

§5. Periods and terms of purchase
5.1. Multi-D NFTs purchase periods
1) Multi-D NFTs will be available for purchase in two phases:
a) During the summer enrollment (Q2 2022), 12,345 cube-shaped Multi-D NFTs
(hexahedrons) with six sides will be offered,
MULTI-D NFTs
b) During the winter enrollment (Q4 2024), 6,789 flat 3D triangle-shaped Multi-D NFTs with
PURCHASE PERIODS
three sides will be offered;
2) Before organizing the enrollment referred to in paragraph 1, the Service Provider plans an
“Early Bird Sale”, i.e. the possibility of booking the future 1234 Multi-D NFTs that expires at
the beginning of the enrollment. In this respect, the provisions of these Rules and
Regulations apply only from the moment when Users acquire Multi-D NFTs whereas the
booking of future tokens will be governed by a separate NFT tokens booking agreement.
5.2. Acquisition of Multi-D NFTs
1) Multi-D NFTs may only be acquired for Ethereum Virtual Currency;
2) In consideration for the transfer of units of Virtual Currencies, the User receives an equivalent
benefit, and it is therefore agreed that the User is not entitled to additional claims;
3) Anyone acquiring a Multi-D NFT token also acquires a guaranteed number of FRECKLE$ units
whose total guaranteed amount (9130 units) is subject to a staggered release (transfer to the
User’s account).
5.3. Account registration
To purchase a multi-D NFT, the purchaser must create an account on the Service Provider's website.
Upon logging in on the account, the User will obtain access to the acquired Multi-D NFT and the
FRECKLE$ METER showing the status of his/her FRECKLE$ units.
5.4. Completion time
The time for the completion of a Multi-D NFT delivery is carried out automatically and depends on the
individual payment processor used by the User at any given time. The transfer of tokens to a specific
User is completed, as a rule, immediately, in any case no later than within 48 hours from the moment of
the User's proper payment. This timeframe may be extended to a maximum of 7 days in the event of
situations beyond the Service Provider's control, such as technical interruptions, blockchain network
failures, or the occurrence of broadly defined force majeure.
5.5. Revenue from the project
1) The Service Provider will receive a 7.5% licence fee on all Multi-D NFT sales on secondary
markets;
2) The Service Provider will also earn revenue from fees associated with FRECKLE$ transactions
within the Kleks Academy Metaverse system (including those associated with special games,
challenges and the creation of new Multi-D NFTs);
3) With the intention of supporting social projects, the Service Provider will donate 1% of all
revenues
to
the
educational
organisation
Ashoka
(website
link:
https://www.ashoka.org/en-aaw/about-ashoka).

§6. DOCUMENTATION OBLIGATION
6.1. Type and form of a tax document issued

The Service Provider is obliged to issue an electronic invoice after the service has been provided and the
User has accepted these Rules and Regulations. This invoice must satisfy the requirements of the Polish
Goods and Services Tax Act, which obliges a taxable person who keeps records of sales using cash
registers to issue a tax receipt or an invoice.

§7. TECHNICAL REQUIREMENTS
7.1. Technical conditions
In order to use the website, the User must have devices enabling the use of the Internet, Internet
connection, a browser capable of displaying web pages, e.g. Internet Explorer 5.5 or a higher version,
Opera 7 or a higher version, Firefox 1 or a higher version, Google Chrome 5.0 or a higher version, or
Safari 5 or a higher version, with cookies enabled, supporting encrypted SSL connections and
JavaScript, having an active electronic mail (e-mail) account to use individual Services, and software
enabling the reading of PDF (Portable Document Format) files.
7.2. Reservation of the possibility to modify technical requirements
The Service Provider reserves the right to modify the technical requirements for the provision of services.
7.3. Liability of the Service Provider
The Service Provider is not be liable for the User's failure to comply with the technical requirements set
out in the Rules and Regulations.
7.4. Technical risks
The Service Provider stipulates that the use of services may involve technical risks typical for the use of
information systems. Users should protect their electronic connections and devices from unauthorized
access, including, in particular, by installing anti-virus software.
7.5. Security of ICT systems
The Service Provider must ensure that the recipient of the Service uses the Service in a manner that
prevents unauthorized persons from accessing the content of the message constituting the Service, in
particular by using cryptographic techniques appropriate to the characteristics of the Service provided.

§8. SANCTIONS AND COMPLAINTS
8.1. Sanctions
Violations of the provisions of these Rules and Regulations will result in the termination of the agreement
for the provision of services.

COMPLAINT
PROCEDURE

8.2. Notification of violations and complaints to the Service Provider
Users and third parties may notify violations, complaints and appeals against decisions to the e-mail
address of the Service Provider. A notification must include:
1) designation of the notifying person or entity;
2) indication of whether the User has acquired Tokens;
3) a precise description of the notification.
8.3. Service Provider's response
The Service Provider provides information about the examination of a notification by electronic means
within 30 (thirty) working days from the date of notification’s receipt. The response to the notification will
be sent to the notifier to the address provided by him/her in the notification. The Service Provider
reserves the right to extend the above deadline by a maximum of another 30 (thirty) working days if the
examination of the notification requires additional information or is hindered by obstacles beyond the
Service Provider's control such as equipment or Internet network failures or the occurrence of broadly
defined force majeure. The Service Provider further stipulates that the examination of a notification may
require obtaining additional explanations from the notifier. In any such event, the time of Service

Provider’s response will accordingly be extended by the time needed to examine the notifier’s additional
explanations.
8.4. Form of response
The notifier's submission of an electronic notification is tantamount to consenting to receive an electronic
response from the Service Provider.

§9. PRIVACY POLICY
9.1. Processing of data
By providing his /her data to the Service Provider, the User consents to the inclusion of his personal data
in the Service Provider's records and to their processing for the purpose of providing services in
accordance with the provisions of these Rules and Regulations.
The data controller is KLEKS Academy Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw. The
controller may be contacted at the following e-mail address: service@kleks.academy.
The user will be held responsible for providing false personal data. By accepting this Privacy Policy, the
User agrees to the terms of collection, processing and protection of his/her personal data in connection
with the use of the Website.
9.2. Operation of social media profiles
The Service Provider has public social network profiles. As a result, the Service Provider processes the
data that visitors to these profiles leave (including comments, likes, online identifiers). Personal data of
such persons are processed to enable them to be active on the profiles, to effectively maintain the
profiles by presenting users of the portals with information about the initiatives and other activities of the
Service Provider and in connection with the promotion of various events, services and products, for
statistical and analytical purposes, alternatively, they may be processed for the purpose of the exercise
or defence of legal claims.
9.3. Processing of personal data of staff members of contractors or customers who cooperate
with the Service Provider
In connection with the conclusion of agreements in the course of its business, the Service Provider
obtains from contractors / customers the data of persons involved in the performance of such
agreements (e.g. authorised contacts, persons fulfilling instructions, etc.). The scope of the provided
data is in any case limited to the extent necessary for the performance of the agreement and usually
does not include information other than the full name and business contact details.
9.4. Respect for privacy
The Service Provider warrants to make every effort to ensure that its processing of personal data is
carried out with the greatest respect for the privacy of the data subjects and with the utmost care for the
security of the personal data processed and, in particular, warrants that it has taken all measures
prescribed by law to secure the personal data filing systems.
9.5. Measures used
The Service Provider declares that it applies technical and organisational measures ensuring the
protection of the personal data processed appropriate to the threats and categories of data covered by
the protection, and in particular protects personal data against unauthorized access, processing in
violation of the law, as well as the loss, damage or destruction of the data.

PURPOSES OF DATA
PROCESSING

9.6. Scope and purpose of processing
The Service Provider processes Users' personal data for the following purposes:
1) to establish, change, perform or terminate the contractual relationship between the Service
Provider and the User, in particular:
a) to conduct email correspondence, postal correspondence and telephone contacts – the
personal data contained in this correspondence/voicemail is processed for the sole purpose
of communication and resolution of the matter to which the correspondence/voicemail
relates, under Article 6 (f) GDPR, which is a legitimate interest of the controller;
b) electronic contact forms – personal data are processed in order to identify the sender and
handle his/her inquiry sent by the provided form – the legal basis for the processing is the
necessity of processing for the performance of a contract for the provision of the service as
per Article 6 (1) (b) GDPR; the legal basis for the processing of data provided optionally is
the consent under Article 6 (1) (a) GDPR;

c) to perform a contract – i.e. perform the rights and obligations under a contract, based on
Article 6 (1) (b) GDPR;
d) to handle complaint processes – register and examine notified complaints and claims and
exercise and defend against legal claims, if any, under Article 6 (1) (f) GDPR, which is a
legitimate interest of the Service Provider;
e) to use the data for statistical, analytical and reporting purposes based on a legitimate
interest of the Service Provider, i.e. to improve the quality of the services and to adapt them
to the users' needs as per Article 6 (1) (f) GDPR, which is a legitimate interest of the
controller;
f) to use the data for accounting, bookkeeping, tax and other purposes related to the
performance of legal obligations pursuant to Article 6 (1) (c) GDPR, read in conjunction with
Article 86 (1) of the Tax Procedure Act of 29 August 1997, Articles 106e and 106g of the
Good and Services Act of 11 March 2004 on tax on goods and services, Article 9 (1) of the
Corporate Income Tax Act of 15 February 1992 and Article 71 (1) of the Accounting Act of
29 September 1994;
2) to fulfil legal obligations of the Controller;
3) to conduct marketing activities, i.e. the marketing of the Controller's products/services based on
Article 6 (1) (a) and (f) GDPR, which is a legitimate interest of the Controller;
4) to use telecommunications terminal equipment and automatic calling systems for marketing
purposes.
9.7. Data profiling
The processing of personal data includes profiling Users on their behavior, interests, payment reliability
and shopping preferences. Based on the profiling, Users are provided with content that may be of
interest to them.
9.8. Data sharing
To perform the Agreement, the Service Provider may provide the collected personal data to entities
including employees, associates, courier companies, operators of online payment systems, entities
providing operational, legal, accounting and IT services to the Service Provider, as well as entities with
personal or capital affiliation to the Service Provider. In such cases, the amount of information provided
is limited to the required minimum.
9.9. Traffic analysis
The Service Provider declares that it is authorised to use tools for analyzing traffic on the Website, such
as Google Analytics and other similar tools. In particular, the Service Provider has the right to collect
information about the User's activity and behavior, such as visiting the website and using the services.
The Service Provider uses the data in order to survey the market and traffic on the website, as well as to
create statistics, in particular to assess the interest in the posted content, as well as to improve the
website and comply with anti-money laundering and counter-terrorist financing obligations. The data
collected is processed anonymously and used exclusively for statistical purposes or to ensure correct
use of the Website.
9.10. Data retention period
The duration of a personal data retention period depends on the purpose for which the processing is
carried out. Specific rules for data retention periods are described below.
1) for the purpose of performing the agreement – for the term of the agreement and financial
settlements following its termination;
2) for the purpose of handling complaint processes – until the expiry of claims under the
agreement, which usually occurs after 2 years;
3) for the purpose of conducting marketing activities – until the consent is revoked or an objection
is raised;
4) for the purpose of using the data for statistical, analytical and reporting purposes – during the
term of the agreement and thereafter for no longer than the period after which the statute of
limitations for claims under the agreement expire, which usually occurs after 3 years;

5) for the purpose of fulfilling accounting, bookkeeping, tax and other legal obligations – no longer
than for 5 years from the end of the calendar year in which a tax obligation arose.
9.11. Termination of the use of services
Upon termination of the Agreement by the User, the Service Provider will not process the User's
personal data with the exception of:
1) User’s statements concerning these Rules and Regulations;
2) the purposes of advertising, market research and retention for the purpose of improving the
quality of services provided;
3) clarification of circumstances contrary to these Rules and Regulations or the right to use the
website or the services offered as par thereof;
4) data permitted to be processed on the basis of a concluded contract or separate legal
regulations.
9.12. User’s rights
The Service Provider ensures that the rules it adopts for the processing of personal data provide all
Users with the exercise of their rights under applicable laws, in particular,
1) the right to withdrawal of a User’s consent for the Controller’s processing of personal data
(subject to the proviso that such a withdrawal may not affect the lawfulness of processing carried
out before the withdrawal);
2) the right to request the deletion of personal data; on this basis, a User may request the erasure
of data the processing of which is no longer necessary for any of the purposes for which it was
collected;
3) the right to request the restriction of the processing of a User's personal data – in the event of
such a request, the Controller must cease to carry out operations on the personal data with the
exception of operations authorised by the data subject – and their storage, in accordance with
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6) the right to odge a complaint with the Personal Data Protection Office – if the processing of
Personal Data is considered to be in breach of the provisions of the GDPR or other data
protection legislation, a data subject may lodge a complaint with the data protection authority
having jurisdiction over the data subject's place of habitual residence, place of work or place
where the alleged breach has been committed. In Poland, the data protection authority is the
President of the Personal Data Protection Office (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9.13. Scope of data
The Service Provider processes or may process personal data provided by individual Users, including,
but not limited to, identification and contact details.
9.14. Viewing the Website
Viewing the content of the Website does not require the User to provide personal data unless access to
specific services or content is subject to the provision of such data by the User.
9.15. Data processing rules
The Service Provider complies with the following rules for the processing of personal data:

1) it records the personal data collected only on storage media that are protected against access
by third parties;
2) it notifies data filing systems or appoints persons to perform the required duties in this regard;
3) it exercises supervision over the security of personal data throughout the period of their
possession in such a way as to ensure, in particular, protection against unauthorised access,
damage, destruction or loss;
4) it transfers personal data to authorised entities only on the basis of applicable laws;
5) it maintains the confidentiality of personal data.
The personal data processed by the Service Provider may not be made available externally in a form that
would allow any identification of Users, unless a User has given his/her consent or if the obligation to
make the collected information available arises from applicable laws.

§10. COOKIES STATEMENT
10.1. Types of cookies
The Service Provider may use the following types of cookies on the platform and in the application:
a) temporary, which are deleted when a User leaves the website or closes the web browser,
b) permanent, which are stored on a User's terminal equipment for an indefinite period of time or
until the User independently deletes them,
c) statistical, enabling the tracking of traffic on the platform,
d) functional, enabling personalisation of the site in relation to the User,
e) advertising, enabling the User to be provided with content tailored to his/her personal
preferences,
f) essential and security, related to the compliance with security rules for the operation of the
Website.
10.2. Use of cookies
Cookies are used in the following ways:
Cookie name

Cookie purpose
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Type

Expiration
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myfonts.net

HTTP

1 day

youtube.com

HTTP

2 years

doubleclick.net

HTTP

1 day

Cookie origin

Essential cookies

__cf_bm

CONSENT

test_cookie

This cookie is used
to distinguish
between humans
and bots. This is
needed for the
website to produce
correct reports on
website usage.
It is used to detect
whether a visitor has
accepted marketing
consents in a cookie
banner. This cookie
is necessary to
ensure that the
website complies
with the GDPR
requirements.
It is used to check
whether the user's
browser supports
cookies.

rc::c

Used in the context
of video advertising.
The cookie limits the
number of times a
visitor can see the
same advertising
content. It is also
used to ensure the
accuracy of video
ads for a specific
visitor.

google.com

HTML

Session

doubleclick.net

HTTP

1 year

youtube.com
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youtube.com
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youtube.com
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Permanent

youtube.com
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Permanent

youtube.com
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youtube.com
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Permanent

youtube.com
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Used by Google
DoubleClick to
record and report on
a website user's
actions after viewing
or clicking on one of
the advertiser's ads
in order to measure
the effectiveness of
the ad and present
targeted ads to the
user.
It attempts to
estimate user
throughput on sites
with integrated
YouTube videos.
It records a unique
identifier to keep
statistics on the
YouTube videos the
user has seen.
It records a unique
identifier to keep
statistics on the
YouTube videos the
user has seen.
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identifier to keep
statistics on the
YouTube videos the
user has seen.
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preferences using an
embedded YouTube
video.
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embedded YouTube
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_ga

embedded YouTube
video.
Stores the user's
video player
preferences using an
embedded YouTube
video.
Stores the user's
video player
preferences using an
embedded YouTube
video.
Stores the user's
video player
preferences using an
embedded YouTube
video.
It is used by
Facebook to deliver
a series of
advertising products,
such as real-time
bidding from
third-party
advertisers.
It stores the status of
a user's consent to
cookies for the
current domain.
It is used by Google
AdSense to
experiment with the
effectiveness of ads
on sites using their
services.
Registers a unique
identifier that is used
to generate statistical
data about the user’s
use of the site.

youtube.com

HTML

Session

youtube.com

HTML

Session

youtube.com

HTML

Session

facebook.com

HTTP

3 months

linkedin.com

HTTP

2 years

google.com

HTTP

3 months

google.com

HTTP

2 years

10.3. Purposes of use
The Service Provider uses cookies for the following purposes:
a) to optimise and increase the efficiency and quality of the services provided,
b) to ensure the correct configuration of the features offered on the platform and in the application,
c) to personalise the content displayed and tailor ads to visitors to the platform and users of the
application,
d) to maintain the User's session on the platform and in the application after the User’s logging in,
so that he/she does not have to re-enter the login and password on each subpage,
e) to ensure the security and reliability of the platform and the application,
f) to collect and exploit general and publicly visible static data with the use of analytical tools.
10.4. Analysis
To ensure the highest possible quality, cookies are analysed to determine which subpages are visited
most frequently, which web browsers are used by visitors and whether the structure of the website
contains errors.
10.5. Google Analytics

This service from Google Inc. is an analytical tool that stores information in cookies in order to generate
statistics about traffic on the Website. This feature is not necessary for viewing and is used to monitor the
site’s performance and improve the site. When using Google Analytics, the Website Administrator does
not process any personal data or other identifiers useful for indirect identification (e.g. IP Address) of
data subjects. However, this does not mean that personal data is not processed by Google Inc, the
controller of Google Analytics. The main cookie used by Google Analytics is the _ga file. For more
information
on
the
types
of
cookies
used
by
Google
Inc.,
visit
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en.
10.6. Cooperation with third party entities
Cookies placed on the User's terminal device may also be used by other entities that affect the quality of
the Services offered. The User may independently and at any time change the settings for cookies,
specifying the conditions for storing and accessing cookies on his/her device. The User may change the
settings referred to in the preceding sentence by adjusting the settings of the Internet browser or by
configuring the Service. These settings can be changed in such a way as to block the automatic handling
of cookies in the browser settings or to inform the User each time cookies are placed on his/her device.
10.7. User’s rights
The User can delete cookies at any time using the available functions of the web browser he/she is
using. A restriction or the blocking of cookies by the User's web browser does not result in an inability to
participate in the Website, however, this may cause difficulties or irregularities in its functioning for which
the Service Provider is not liable. It is recommended to use software with cookies enabled.
10.8. Disabling cookies in the browser
The User can disable cookies in his/her browser.
● Disabling cookies in Opera
● Disabling cookies in Firefox
● Disabling cookies in Chrome
● Disabling cookies in Internet Explorer
● Disabling cookies in Safari
10.9. Disabling cookies on mobile devices
The User can disable cookies on his/her mobile device.
● Disabling cookies on Android
● Disabling cookies on iOS
● Disabling cookies on Windows Phone

§11. ADDITIONAL INFORMATION ABOUT SERVICES
11.1. System operation
The Service Provider must ensure the operation of the information and communication system it uses so
that any User may terminate use of the services free of charge at any time.
11.2. Cryptographic techniques
The Service Provider must ensure that the information and communication system it uses operates in
such a way as to prevent access by unauthorised persons to the content of the communication making
up the services, in particular by means of cryptographic techniques.
11.3. Relevant entities
The Service Provider must ensure unambiguous identification of the pages of the service and exercise a
reasonable degree of care in providing the User with information about relevant entities that offer
products or services available on the Website.
11.4. Technical risks

The Service Provider stipulates that the use of services may involve technical risks typical for the use of
an information system. Users should protect their electronic connections and devices from unauthorized
access, including, in particular, by installing anti-virus software.
11.5. The function and purpose of the software
The up-o-date information about the function and purpose of any software or data that are not a part of
the content of the service but have been entered into the information and communication system used by
the User (cookies) is included in the Website Privacy Statement.

§12. FINAL PROVISIONS
THE SERVICE
PROVIDER HAS THE
RIGHT TO CHANGE
THESE RULES AND
REGULATIONS

12.1. Changes of the Rules and Regulations
1) The Service Provider has the right to change the Rules and Regulations, in particular in order to
adapt the Rules and Regulations to the legislative amendments or newly introduced
functionalities. The Service Provider will inform about changes to the Rules and Regulations in a
visible location or via an electronic message sent to Users, at least 10 days before the updated
wording of the Rules and Regulations becomes effective. If the User does not agree to a change
of the Rules and Regulations, he/she has the right to terminate the agreement for the provision of
services;
2) A failure to make an express comment on the changes will mean that the changes have been
accepted by the User.
12.2. Applicability of the Rules and Regulations
The absence of a legal basis or the incompleteness of any of the clauses contained in these Rules and
Regulations does not mean that the entire Rules and Regulations cease to have legal force. Such
unlawful or incomplete provisions are to be replaced by those that most closely reflect the meaning and
purpose of the previous wording.

TAXATION

12.3. Taxation
The User is obliged to determine the manner and law applicable to taxation in connection with his/her
acquisition of Tokens and to pay any applicable taxes to the competent tax authorities. The Service
Provider is not responsible for individual Users’ incorrect tax settlement of tax obligations that arose on
account of Users’ acquisition of Tokens.
12.4. Disputes
The provisions of these Rules and Regulations and any disputes between the Service Provider and the
User are governed by the applicable law of the country in which the Service Provider is based and are
subject to the jurisdiction of the courts local to the Service Provider's registered office unless this is not
permissible under local law due to a User's consumer status, in which case disputes will be resolved by a
Court having territorial and subject-material jurisdiction in accordance with the provisions of applicable
laws.
12.5. Transformations and transfers
The User acknowledges and accepts that the Service Provider may transfer the rights and obligations
arising from the implementation of the provisions of these Rules and Regulations to another entity,
person or third parties, and also that the Service Provider may transfer the rights and obligations to
another, newly established company in consequence of the transformation or change of the Service
Provider's company used as a vehicle to provide the services. This does not exempt the previous Service
Provider from joint and several liability for obligations vis-a-vis Users.
12.6. Suspension and termination of services
The Service Provider has the right to temporarily or permanently discontinue or restrict the provision of
services. In particular, the Service Provider is entitled to carry out work to restore the security and
stability of the ICT system.

REGULAMIN
WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I POLITYKĄ COOKIES
§1. PREAMBUŁA
1.1. Cel
„Akademia Kleksa” to nawiązująca do cyklu powieści dla dzieci, napisanych przez Jana Brzechwę, część
projektu planowanych produkcji filmowych, której założeniem jest oferowanie aktywności pobudzającej
wyobraźnie oraz twórczość Członków Akademii Kleksa, umożliwiająca nabycie multi-D NFT, na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a także w Whitepaper oraz pozostałych dokumentach
udostępnionych przez Usługodawcę.
TOKENY
SĄ DYSTRYBUOWAN
E PRZEZ SPÓŁKĘ
KLEKS ACADEMY SP.
Z O.O.

1.2. Kleks Academy
Administratorem i Usługodawcą Serwisu jest: Kleks Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Wołoska 18 o numerze KRS: 0000959909, NIP: 5213959930, której akta rejestrowe znajdują się w
Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego o kapitale zakładowym 50 000,00 zł., w związku z czym Użytkownik przyjmuje do
wiadomości, że wszelkie oświadczenia powinny być kierowane wyłącznie do tego podmiotu. Kontakt z
Usługodawcą dostępny jest pod adresem elektronicznym:service@kleks.academy. Dla celów
niniejszego regulaminu - Serwis, Administrator oraz Usługodawca będą określani łącznie jako „Kleks
Academy”.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Zakres świadczonych Usług
Użytkownik za pośrednictwem Serwisu internetowego kleks.academy ma możliwość nabycia multi-D
NFT o zaimplementowanych uprawnieniach opisanych w niniejszym regulaminie.
2.2. Definicje
Administrator danych Osobowych - podmiot decydujący o środkach i celach przetwarzania danych
osobowych;
Akademia Kleksa – nawiązująca do cyklu powieści dla dzieci, napisanych przez Jana Brzechwę, część
projektu planowanych produkcji filmowych, której założeniem jest oferowanie aktywności pobudzającej
wyobraźnie oraz twórczość Członków Akademii Kleksa;
Członek Akademii Kleksa/Użytkownik – każdy posiadacz multi-D NFT, będący osobą fizyczną, osobą
prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zaangażowany w projekcie
oraz uprawniony do korzystania z zaimplementowanych w tokenie doświadczeń oraz możliwości;
FRECKLE$ - wymienialne jednostki punktowe, o charakterze ekspektatywnym, ściśle związane z
posiadaniem multi-D NFT oraz aktywnością Członka Akademii Kleksa, służące do wewnętrznych
rozliczeń w ramach projektu, które od momentu powstania Metaverse Akademii Kleksa staną się
tokenami użytkowymi;
KYC/AML – zbiór czynności, w wyniku realizacji których pozyskiwane są informacje o poszczególnym
użytkowniku. Czynności te wykonywane są w celu określenia właściwego dla danych stosunków
gospodarczych lub transakcji zakresu środków bezpieczeństwa finansowego oraz oceny ryzyka
związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem

określonych rodzajów ryzyka. Zbiór ten jest również systematycznie aktualizowany w zakresie w jakim
wymaga tego prawo;
Metaverse Akademii Kleksa – wirtualna przestrzeń, która zostanie uruchomiona wyłącznie dla
Członków Akademii Kleksa po zakończeniu letnich i zimowych zapisów oraz światowej premierze filmu
„Akademia Pana Kleksa” w celu zorganizowania gier i wyzwań związanych i inspirowanych fabułą i
postaciami z filmu ”Akademia Pana Kleksa”;
Minting tokenów – proces związany z wygenerowaniem multi-D NFT z zamiarem nadania
zabezpieczenia kryptograficznego oraz umożliwienia przekazywania tokenów na blockchainie;
Multi-D NFT – wielopłaszczyznowy niewymienialny token, mintowany na kontraktach zgodnych z
ERC-721, wdrożonych na blockchainie Ethereum, którego poszczególne aspekty będą ujawniane
podczas cyklicznych wydarzeń odkrywania o zaimplementowanych uprawnieniach opisanych w
niniejszym regulaminie;
Park Tematyczny Akademii Kleksa – park rozrywkowy, który powstanie w Polsce po światowej
premierze filmu „Akademia Pana Kleksa”;
Kleks Academy AR – aplikacja oparta na technologii rozszerzonej rzeczywistości, polegająca na
nakładaniu interaktywnych obiektów na rzeczywisty obraz przechwytywany przez kamerę urządzenia
mobilnego, przy pomocy której użytkownikom zostanie udostępniona możliwość wykonania zadań o
charakterze edukacyjno-rozrywkowym;
Kleks Kalendarz Akademicki – harmonogram ustalający daty znaczących wydarzeń oraz
poszczególnych etapów projektu;
Serwer Discord – miejsce do publikacji najnowszych ogłoszeń o projektach, konkursach i głosowaniach
społeczności;
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych
poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia
końcowego;
Token użytkowy – wewnętrzna jednostka rozliczeniowa w ramach projektu, powstała po przekształceniu
punktów FRECKLE$;
Tokeny – zbiorcza nazwa multi-D NFT oraz jednostek FRECKLE$ po ich przekształceniu się w tokeny
użytkowe;
Usługodawca/Administrator – Kleks Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
Waluta wirtualna - oznacza walutę wirtualną w rozumieniu art. 2. ust. 2. pkt. 26. Ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z wyłączeniem jednostek Tokenów;
Whitepaper - dokument określający zasady funkcjonowania projektu, a także możliwości dla
Użytkowników w związku z przystąpieniem do mintowania multi-D NFT. Dokument dostępny jest na
stronie: kleks.academy.
2.3. Interpretacja postanowień regulaminu
1) Odniesienia do „Paragrafu”, „Ustępu”, „Punktu”, „Litery”, a także „Whitepaper” stanowią
odniesienia do jednostki redakcyjnej tych dokumentów;
2) Nagłówki mają charakter wyłącznie porządkowy i mogą wpływać na wykładnię i interpretację
regulaminu jedynie posiłkowo;
3) Odniesienie do dokumentu stanowi odniesienie do odpowiedniego dokumentu wraz z jego
wszelkimi późniejszymi zmianami lub modyfikacjami, chyba że co innego wynika z treści
odniesienia;
4) W regulaminie, oprócz sytuacji, w której kontekst wymaga inaczej:
a) słowa określające jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje,
b) słowa określające liczbę pojedynczą obejmują również liczbę mnogą, a słowa określające
liczbę mnogą obejmują również liczbę pojedynczą,
c) słowom zaczynającym się z wielkiej litery nadaje się znaczenie zdefiniowane w ust. 2.2.
regulaminu;
5) Na interpretację postanowień niniejszego regulaminu mają wpływ treści zawarte w Whitepaper, a
dokumenty te będą traktowane jako wzajemnie objaśniające się.

§3. ZAWARCIE UMOWY

3.1. Użytkownik
Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, którym akty
odrębne przyznają zdolność prawną. Pełnoletniość osoby fizycznej określa prawo danego kraju, z
którego pochodzi Użytkownik, przy czym minimalnym wiekiem do zawarcia umowy określa się 18 lat.
3.2. Umowa
1) Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług i potwierdza, że zaznajomił się udostępnionym
regulaminem, a także w szczególności:
a) Zakresem świadczonych usług,
b) Dokumentem Whitepaper,
c) Checkboxami;
2) Umowa zostaje zawarta w momencie przekazania multi-D do dyspozycji Użytkownika.
3.3. Oświadczenia w zakresie nabycia multi-D NFT
1) Użytkownik oświadcza, iż działa w imieniu własnym i na własną rzecz, a w szczególności nie jest
podmiotem oraz nie działa na rzecz osoby lub podmiotu będącego obywatelem bądź rezydentem
państw, których prawo ogranicza lub zabrania udziału w procesach zbiorczo oraz powszechnie
określanych jako Initial Coin Offering oraz Non-fungible token. Użytkownik oświadcza również, że
środki przeznaczone na nabycie multi-D NFT pochodzą z legalnych źródeł;
2) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż multi-D NFT nie jest:
a) dokumentem imiennym, na zlecenie lub wystawionym na okaziciela, a także instrumentem
finansowym oraz jednostką uczestnictwa lub certyfikatem inwestycyjnym w rozumieniu
właściwych ustaw krajowych w miejscu siedziby Usługodawcy,
b) detalicznym produktem zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 4. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających
kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i
ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) i nie jest objęty regulacjami prawnymi
gwarantowanymi przez państwo.
3.4. Oświadczenia Użytkownika w zakresie działalności prowadzonej przez Kleks Academy
Użytkownik, oświadcza oraz zapewnia Usługodawcę, że akceptuje postanowienia niniejszego
regulaminu w całości, bez zastrzeżeń oraz uzupełnień, a także przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje,
iż:
a) Mintowanie multi-D NFT nie jest ofertą publiczną, działalnością zarządzania alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi lub działalnością wykonywaną przez fundusz inwestycyjny, a także,
że działalność Usługodawcy nie jest działalnością bankową, czy też działalnością
ubezpieczeniową lub reasekuracyjną w rozumieniu właściwych ustaw krajowych w miejscu
siedziby Usługodawcy,
b) Przystępując do procesu nabycia Tokenów, nie przystępuje w żaden sposób do spółki
Usługodawcy, nie tworzy z nim spółki, jak również nie nabywa praw korporacyjnych w spółce
Usługodawcy oraz nie nawiązuje z Usługodawcą stosunku prawnego o zbliżonym charakterze, w
tym np. joint venture.
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3.5. Weryfikacja Użytkownika
Usługodawca w ramach działania Użytkownika w Serwisie dokonuje jego weryfikacji, a procedurę AML
wprowadza jedynie z ostrożności pod względem przepływu środków w celach prewencyjnych. Poziomy
weryfikacji oraz potrzebne do tego dokumenty są określone na platformie. Zgodnie z wymogami prawa
Usługodawca dokonuje powtórnej weryfikacji Użytkowników w przypadku wystąpienia konieczności jego
weryfikacji, według wewnętrznej procedury bezpieczeństwa. Dodatkowa weryfikacja może polegać na
konieczności
przesłania innych dokumentów potwierdzających tożsamość poszczególnego
Użytkownika.
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3.6. Czas trwania Umowy
Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez
skierowanie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy. Usługodawca może zachować dane niezbędne
do identyfikacji Użytkownika na wypadek wystąpienia roszczeń bądź zapytań uprawnionych organów.
3.7. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia z ważnego powodu umowy w trybie
natychmiastowym, w szczególności wobec naruszenia istotnych postanowień niniejszego regulaminu
przez Użytkownika, za które uznaje się zwłaszcza rozpowszechnianie przez Użytkownika informacji
niekorzystnie wpływających na działalność Usługodawcy, a także w razie podejrzenia popełnienia przez
Użytkownika przestępstw, o których mowa w art. 165a (finansowanie przestępstwa o charakterze
terrorystycznym) oraz art. 299 (prania pieniędzy) Kodeksu Karnego.

§4. NABYCIE TOKENÓW ORAZ KORZYSTANIE Z USŁUG

CECHY MULTI-D NFT

4.1. Multi-D NFT
Użytkownik uzyskuje możliwość nabycia multi-D NFT o następujących cechach:
a) Odkrywcza – poszczególne płaszczyzny multi-D NFT będą ujawniane podczas cyklicznych
wydarzeń odkrywania, zgodnie z Kleks Kalendarz Akademicki, podczas których posiadaczom
będą się ujawniać nowe cechy rzadkości dotyczące ich multi-D NFT oraz nowe korzyści z nimi
związane,
b) Inherencyjna – przynależność multi-D NFT do zbioru wytypowanego ze względu na okres
mintowania:
● Multi-D NFT z letniego zapisu (II kwartału 2022r.) – multi-D NFT o kształcie sześcianu
(heksaedru) o sześciu bokach,
● Multi-D NFT z zimowego zapisu (IV kwartał 2024r.) – multi-D NFT o kształcie płaskiego
trójkąta 3D o trzech bokach,
c) Unikalność – każdy multi-D NFT jest niepowtarzalnym obiektem kolekcjonerskim, a jego
posiadacz jest uprawniony do obejrzenia specjalnego filmu dokumentalnego zza kulis,
stworzonego wyłącznie dla Członków Akademii Kleksa, jak również otrzyma nagrane własne
powitanie od jednego z bohaterów Kleks Academy,
d) Terminowość – korzyści oferowane przez Akademię Kleksa, powiązane z posiadaniem multi-D
NFT są ograniczone czasowo, z wyjątkiem grafiki, która zostaje przekazana bezterminowo,
e) Lokatowość – w przypadku każdego multi-D NFT codziennie będzie uwalniane 5 FRECKLE$
przez okres 5 lat do poziomu gwarantowanej kwoty 9130 jednostek FRECKLE$,
f) Autoryzacyjna – każdy posiadacz multi-D NFT będzie miał dostęp do wirtualnej przestrzeni
Metaverse Akademii Kleksa oraz specjalnych zakulisowych materiałów filmowych/transmisji na
żywo z planu filmowego, jak również niektóre z multi-D NFT umożliwią bezpośrednią wizytę na
planie filmowym i spotkanie z aktorami podczas produkcji filmu,
g) Upominkowa - każdy posiadacz multi-D NFT otrzyma plik umożliwiający wydrukowanie modelu
3D lub koszulki z wizerunkiem unikalnej postaci uzewnętrznionej na tokenie, jak również każdy
multi-D NFT będzie awatarem 3D, którego będzie można ożywić w różnych środowiskach
metawersu.

4.2. Standard multi-D NFT
Każdy multi-D NFT będzie odpowiadał standardom ERC-721, wdrożonych na blockchainie Ethereum,
dostępny za pośrednictwem portfela Metamask z możliwością odsprzedaży na rynkach wtórnych.
4.3. Uprawnienia związane z multi-D NFT
Nabycie multi-D NFT uprawnia Użytkowników do uzyskiwania korzyści określonych w Whitepaper, na
warunkach podanych w niniejszym regulaminie:
a) Każdy multi-D NFT codziennie będzie uwalniać 5 jednostek FRECKLE$, które osiągną swój
pełny potencjał w ciągu 5 lat (w najdłuższym możliwym scenariuszu) z gwarantowaną kwotą do
uwolnienia 9130 jednostek. Kwota ta może zostać zwiększona do maksymalnego potencjału
12 345 jednostek FRECKLE$ dla jednego multi-D NFT, poprzez aktywne uczestnictwo
posiadacza jako Członka Akademii Kleksa,
b) Multi-D NFT ma być tokenem wielopłaszczyznowym, którego poszczególne płaszczyzny będą
odkrywane podczas cyklicznych wydarzeń zgodnie z Kleks Kalendarz Akademicki, co daje
możliwość każdemu posiadaczowi odkrywać (kilkakrotnie) nowe cechy rzadkości swoich multi-D
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NFT, w tym, w szczególności, dostępu do nowych unikalnych doświadczeń, bonusowych wydań
FRECKLE$ i innych limitowanych nagród,
c) Posiadanie multi-D NFT umożliwia dostęp do wirtualnej przestrzeni Metaverse Akademii Kleksa,
d) Niektóre z multi-D NFT dają dostęp do unikalnych doświadczeń w przestrzeni Metaverse
Akademii Kleksa,
e) Każdy multi-D NFT uprawnia do specjalnych zakulisowych materiałów filmowych/transmisji na
żywo z planu filmowego,
f) Każdy posiadacz multi-D NFT będzie mógł obejrzeć specjalny film dokumentalny zza kulis,
stworzony wyłącznie dla Członków Akademii Kleksa, jak również otrzyma nagrane własne
powitanie od jednego z bohaterów Akademii Kleksa,
g) Niektóre multi-D NFT zapewnią dostęp do specjalnego pokazu filmu w wersji reżyserskiej, w tym
możliwości spotkania z reżyserem i producentami filmu,
h) Niektóre tokeny multi-D NFT dają dostęp do dodatkowych materiałów filmowych, scen i urywków,
które nie weszły do ostatecznej wersji filmu,
i) Każdy multi-D NFT daje dostęp do unikalnych doświadczeń Augmented Reality (Kleks Academy
AR) związanych z filmem Akademia Kleksa,
j) W nielicznych przypadkach, użytkownikom Kleks Academy AR wypełniającym zadania o
charakterze edukacyjno-rozrywkowym będzie zapewniona możliwość zdobycia tokenów multi-D
NFT,
k) Każdy posiadacz multi-D NFT otrzyma plik umożliwiający wydrukowanie modelu 3D lub koszulki
z wizerunkiem unikalnej postaci uzewnętrznionej na tokenie, jak również każdy multi-D NFT
będzie awatarem 3D, którego będzie można ożywić w różnych środowiskach metawersu,
l) Ograniczona liczba multi-D NFT daje możliwość wystąpienia w jednej z niestandardowych scen,
nakręconych wyłącznie dla posiadacza tokena oraz gwarantuje rzeczywistą rolę w jednym z
dwóch filmów (jako statysta),
m) Niektóre z multi-D NFT zostaną wymienione w napisach końcowych filmu, zwiększając
popularność przedmiotowych tokenów wśród widzów na całym świecie,
n) Część z multi-D NFT umożliwią bezpośrednią wizytę na planie filmowym i spotkanie z aktorami
podczas produkcji filmu,
o) Korzyści oraz uprawnienia wynikające z multi-D NFT, z wyjątkiem grafiki, maja charakter
tymczasowy oraz są możliwe do zrealizowania w terminach określonych przez Kleks Kalendarz
Akademicki,
p) Po mintingu multi-D NFT będą dostępne do odsprzedaży na rynkach wtórnych, takich jak
OpenSea i Rarible i innych,
q) Nabywca multi-D NFT wraz z przedmiotowym tokenem nabywa gwarantowaną liczbę jednostek
FRECKLE$, których całkowite pozyskanie w ilości gwarantowanej (9130 jednostek) jest
rozłożone w czasie.
4.4. Uprawnienia związane z FRECKLE$
a) Od momentu mintowania, każdy multi-D NFT będzie miał możliwość codziennego uwolnienia 5
jednostek FRECKLE$ do FRECKLE$ METER, z gwarantowaną kwotą 9130 jednostek do
uwolnienia w ciągu 5 lat. Kwota ta może zostać zwiększona do maksymalnego potencjału 12 345
jednostek FRECKLE$ dla jednego multi-D NFT, poprzez aktywne uczestnictwo posiadacza jako
Członka Akademii Kleksa,
b) Dla społeczności skupionej wokół projektu zostanie zorganizowane kilka konkursów, których
nagrodami zostaną bonusowe FRECKLE$; Konkursy będą tworzone przy współpracy z
psychologami i pedagogami aby rozwijać i inspirować kreatywność oraz empatię,
c) Posiadacze multi-D NFT będą mieli także możliwość otrzymania bonusowych FRECKLE$ w
trakcie wydarzeń związanych z odkrywaniem kolejnej płaszczyzny multi-D NFT. Ilość
uwolnionych zasobów zależy od rzadkości danego multi-D NFT; Bonusowe wydanie FRECKLE$
będzie stanowić zachętę dla członków Akademii Kleksa do trzymania (tzw. hodlowania) swoich
multi-D NFT oraz do większej aktywności w społeczności Akademii Kleksa,
d) Otrzymanie bonusowych jednostek FRECKLE$ będzie również związane z wypełnieniem zadań
o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym w Kleks Academy AR,
e) W początkowej fazie projektu, począwszy od mintowania multi-D NFT i aż do uruchomienia
Metaverse Akademii Kleksa, FRECKLE$ będą funkcjonować jako zbiór punktów przypisanych
do każdego konta multi-D NFT,
f) Każdy Członek Akademii Kleksa będzie mógł sprawdzić swój stan FRECKLE$ w Metrze
FRECKLE$ poprzez połączenie swojego portfela Metamask ze stroną internetową Usługodawcy,

g) Wraz z uruchomieniem Metaverse Akademii Kleksa, FRECKLE$ staną się tokenem użytkowym
na blockchainie, który będzie służył jako podstawowe narzędzie napędzające Kleks Academy
AR oraz system Metaverse Akademii Kleksa tj. umożliwiające ich wydawanie oraz zarabianie w
ramach systemu (infrastruktury) Metaverse Akademii Kleksa,
h) Po przekształceniu FRECKLE$ w token użytkowy Członkom Akademii Kleksa zostanie
udostępniona funkcjonalność tworzenia nowych multi-NFT Kleks Academy, przy czym nowo
utworzone multi-NFT będą miały również ustalony potencjał FRECKLE$, które będą mogły
zostać uwolnione do FRECKLE$ METER oraz będzie istniała możliwość ich odsprzedaży na
rynkach wtórnych,
i) FRECKLE$ będzie funkcjonował również w ramach Parku Tematycznego Akademii Kleksa,
j) Usługodawca będzie kolejno ujawniać poszczególne funkcjonalności tokenomiki FRECKLE$
przed uruchomieniem platformy Metaverse Akademii Kleksa,
k) Możliwość skorzystania z FRECKLE$ będzie dostępna dopiero po uruchomieniem platformy
Metaverse Akademii Kleksa.
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4.5. Organizacja konkursów oraz zadań
1) Usługodawca zorganizuje na Discordzie konkursy umożliwiające pozyskanie nagród, w
szczególności multi-D NFT, dodatkowe FRECKLE$ i inne specjalne przywileje w Metaverse
Akademii Kleksa;
2) Wszystkie najnowsze ogłoszenia o projektach, konkursach i głosowaniach społeczności będą
dostępne na serwerze Discord Usługodawcy;
3) Za pośrednictwem aplikacji Kleks Academy AR Użytkownik będzie mógł uczestniczyć w
wykonywaniu zadań powiązanych z określoną lokalizacją w miejscu przebywania Użytkownika
za wykonanie których będzie przydzielana nagroda w postaci jednostek FRECKLE$, a w
wyjątkowych przypadkach również multi-D NFT.
4.6. Wykorzystanie Usług zgodnie z przeznaczeniem
Każdy Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Usług zgodnie z jej przeznaczeniem,
obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami
niniejszego regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany chronić wszelkie swoje hasła, loginy oraz klucze
prywatne umożliwiające dostęp do multi-D NFT, przed dostępem osób trzecich oraz objęty jest zakazem
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4.7. Przekazanie Tokenów osobie trzeciej przez Użytkownika
1) Przekazanie Tokenów przez Użytkownika pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym na
rzecz osoby trzeciej, poczytywane będzie przez Usługodawcę jako równoznaczne z
dokonaniem przelewu wierzytelności (w rozumieniu art. 509. i n. Kodeksu cywilnego)
Użytkownika, wynikającej ze stosunku o którym mowa w niniejszym regulaminie na rzecz osoby
trzeciej, a w konsekwencji Usługodawca, będzie poczytywał tę osobę trzecią za Użytkownika,
uprawnionego do świadczeń zaimplementowanych w Tokenach;
2) Przelew wierzytelności będzie następować w pełnym zakresie uprawnień przysługujących
dotychczasowemu Użytkownikowi;
3) Usługodawca nie ma obowiązku weryfikować – w jakikolwiek sposób – czy osoba okazująca
Token, jest uprawnionym dysponentem Tokena oraz czy jest osobą uprawnioną do jakichkolwiek
świadczeń ze strony Usługodawcy.
4.8. Nieuprawniony dostęp do multi-D NFT Użytkownika
Wszelkie skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie haseł, kluczy bądź innych
danych umożliwiających dostępu do Tokenów należących do Użytkownika, nie rodzą odpowiedzialności
po stronie Usługodawcy.

ODSTĄPIENIE OD
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4.9. Przetwarzanie danych umożliwiających dostęp do Tokenów Użytkownika
Usługodawca nie przetwarza ani nie zachowuje danych dostępowych, umożliwiających zarządzanie
multi-D NFT, w tym również kluczy prywatnych Użytkowników. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony
ww. danych dostępu, bowiem w przypadku ich utraty, Usługodawca nie ma możliwości ich odzyskania.
W przypadku utraty danych dostępowych, w tym w szczególności kluczy prywatnych, może dojść do
sytuacji, w której Użytkownik straci bezpowrotnie wszystkie Tokeny, przypisane do danego adresu
portfela, za co Usługodawca nie ponowi odpowiedzialności.

4.10. Odstąpienie od Umowy
W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem, Użytkownik akceptuje, że zgadza się na dostarczanie
treści cyfrowych natychmiastowo to jest przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy
w związku z czym Usługodawca informuje, a Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że zgoda na
natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowych, oznacza dla niego utratę ustawowego prawa do
odstąpienia przez Użytkownika od umowy zawartej na odległość, na zasadzie skorzystania z
uprawnienia ustawy o prawach konsumenta – art. 38 pkt 13 tejże ustawy.
4.11. Znajomość technologii blockchain
Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z zakresem świadczonych usług przez Usługodawcę oraz
materiałami dodatkowymi w postaci Whitepaper, jak również uzyskał wszelkie niezbędne informacje i
dane, które uznaje za wystarczające do podjęcia decyzji o akceptacji niniejszego regulaminu, a także
przystąpienia do mintowania multi-D NFT oraz posiada szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania,
użytkowania czy użyteczności oprogramowania opartego na technologii blockchain.

§5. Okresy oraz warunki zakupu

OKRESY ZAKUPU
MULTI-D NFT

5.1. Okresy zakupu multi-D NFT
1) Zakup multi-D NFT będzie możliwy do zrealizowania w dwóch etapach:
a) Podczas letnich zapisów (II kwartał 2022r.) – zostanie zaoferowane 12 345 multi-D NFT
o kształcie sześcianu (heksaedru) o sześciu bokach,
b) Podczas zimowych zapisów (IV kwartał 2024r.) – zostanie zaoferowane 6 789 multi-D
NFT o kształcie płaskiego trójkąta 3D o trzech bokach;
2) Przed zorganizowaniem zapisów o których mowa w ust. 1 Usługodawca planuje tzw. Early
Bird Sale tj. możliwość rezerwacji przyszłych 1234 multi-D NFT do czasu rozpoczęcia
zapisów. W tym zakresie postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się dopiero od
momentu nabycia multi-D NFT przez Użytkowników, a rezerwacja przyszłych tokenów
zostanie uregulowana w odrębnej umowie rezerwacyjnej dla tokenów NFT.
5.2. Nabycie multi-D NFT
1) Nabycie multi-D NFT będzie następowało wyłącznie za Walutę wirtualną Ethereum;
2) W zamian za przekazanie jednostek Walut wirtualnych, Użytkownik otrzymuje ekwiwalentne
świadczenie, w związku z czym ustala się, że Użytkownikowi nie przysługują dodatkowe
roszczenia;
3) Nabywca multi-D NFT wraz z przedmiotowym tokenem nabywa gwarantowaną liczbę jednostek
FRECKLE$, których całkowite pozyskanie (przeniesienie na konto Użytkownika) w ilości
gwarantowanej (9130 jednostek) jest rozłożone w czasie.
5.3. Rejestracja konta
W celu dokonania zakupu multi-D NFT nabywca musi założyć konto w serwisie Usługodawcy, po
zalogowaniu się na które Użytkownik będzie miał dostęp do wizualnej wersji pozyskanego multi-D NFT
oraz także wgląd do FRECKLE$ METER gdzie zostanie ukazany stan posiadanych jednostek
FRECKLE$.
5.4. Czas realizacji
Czas realizacji w zakresie dostarczenia multi-D NFT, realizowany jest w sposób automatyczny i jest
zależny od poszczególnego procesora płatniczego, z którego w danym momencie korzysta Użytkownik.
Realizacja w zakresie przekazania tokenów na rzecz poszczególnego Użytkownika, co do zasady
realizowana jest natychmiastowo, nie później jednak niż w terminie 48h od momentu prawidłowego
dokonania płatności przez Użytkownika, z jednoczesnym zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego
terminu w przypadku wystąpienia sytuacji, na które Usługodawca nie ma wpływu, takich jak np. przerwy
techniczne, awarie sieci blockchain, czy wystąpienie szeroko rozumianej siły wyższej, do maksymalnie 7
dni.
5.5. Przychody uzyskiwane z projektu
1) Usługodawca będzie otrzymywał 7,5% opłaty licencyjnej od wszystkich sprzedaży multi-D NFT
na rynkach wtórnych;

2) Usługodawca będzie również uzyskiwać przychody z opłat związanych z transakcjami
FRECKLE$ w obrębie systemu Metaverse Akademii Kleksa (w tym powiązanych ze specjalnymi
grami, wyzwaniami i tworzeniem nowych multi-D NFT);
3) Z zamiarem wsparcia projektów społecznych Usługodawca przekaże 1% wszystkich przychodów
dla
organizacji
edukacyjnej
Ashoka
(link
do
strony
internetowej:
https://www.ashoka.org/en-aaw/about-ashoka).

§6. OBOWIĄZEK DOKUMENTACYJNY
6.1. Rodzaj i forma wystawionego dokumentu fiskalnego
Usługodawca po wykonaniu usługi i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu przez Użytkownika
zobowiązany będzie do wystawienia faktury w formie elektronicznej. Niniejsza faktura stanowi zadość
wymaganiom wynikającym z ustawy o podatku od towarów i usług, która zobowiązuje podatnika
prowadzącego ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących do wystawienia paragonu
fiskalnego lub faktury.

§7. WYMAGANIA TECHNICZNE
7.1. Warunki techniczne
W celu korzystania z serwisu Użytkownik winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci
Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www,
np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w
wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5, lub wyższy, z włączoną
obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego
konta poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki
w formacie PDF (Portable Document Format).
7.2. Zastrzeżenia możliwości zmian wymogów technicznych
Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług.
7.3. Odpowiedzialność usługodawcy
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Użytkownika do wymogów
technicznych, wymienionych w Regulaminie.
7.4. Ryzyko techniczne
Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym
dla wykorzystania systemów informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia
elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować
oprogramowanie antywirusowe.
7.5. Zabezpieczenie systemu teleinformatycznego
Usługodawca zapewnia korzystanie przez usługobiorcę z usługi, w sposób uniemożliwiający dostęp osób
nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu
technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.

§8. SANKCJE I REKLAMACJE
8.1. Sankcje
Naruszenia postanowień
świadczenie usług.

niniejszego

regulaminu,

będą skutkować wypowiedzeniem

umowy

o

PROCEDURA
REKLAMACJI

8.2. Zgłoszenie naruszeń, reklamacji do Usługodawcy
Użytkownicy i podmioty trzecie mogą zgłaszać naruszenia, reklamacje i odwołania od decyzji na adres
mailowy Usługodawcy. Zgłoszenie musi zawierać:
1) oznaczenie osoby lub podmiotu zgłaszającego;
2) wskazanie czy Użytkownik dokonał nabycia Tokenów;
3) precyzyjny opis zgłoszenia.
8.3. Udzielenie odpowiedzi przez Usługodawcę
Usługodawca udziela informacji o rozpoznaniu zgłoszenia drogą elektroniczną w terminie do 30
(słownie: trzydzieści) dni roboczych od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie
przesłana do zgłaszającego na adres podany przez niego w zgłoszeniu. Usługodawca zastrzega sobie
prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o kolejne 30 (słownie: trzydzieści) dni robocze
w przypadku, gdy rozpoznanie zgłoszenia wymaga dodatkowych informacji lub napotka przeszkody
niezależne od Usługodawcy, w szczególności takie jak awarie sprzętu lub sieci Internetowej, bądź
wystąpienie szeroko rozumianej siły wyższej. Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie
zgłoszenia może wymagać uzyskania od zgłaszającego dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania przez
niego odpowiedzi każdorazowo odpowiednio wydłuża okres rozpoznania zgłoszenia.
8.4. Forma odpowiedzi
Przesłanie przez zgłaszającego zgłoszenia w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi w formie elektronicznej.

§9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
9.1. Przetwarzanie danych
Z przekazania danych przez Użytkownika do Usługodawcy, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie
swoich danych osobowych w zbiorze Usługodawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji usług
zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Administratorem danych jest Kleks Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z
Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: service@kleks.academy.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Akceptując
niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na zasady zbierania, przetwarzania i ochrony
swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu.
9.2. Prowadzenie profili na portalach społecznościowych
Usługodawca posiada publiczne profile na portalach społecznościowych. W związku z tym przetwarza
dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory
internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na
profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali
informacji o inicjatywach i innej aktywności Usługodawcy oraz w związku z promowaniem różnego
rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych, ewentualnie mogą
być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
9.3. Przetwarzanie danych osobowych członków personelu kontrahentów lub klientów
współpracującym z Usługodawcą
W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Usługodawca pozyskuje od
kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych
do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku
ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji
niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.
9.4. Poszanowanie prywatności
Usługodawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych
odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z
najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności

zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów
danych osobowych.
9.5. Stosowane środki
Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a
w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
9.6. Zakres i cel przetwarzania
Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
1) nawiązania, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Usługodawcą a
Użytkownikiem, w szczególności:
a) prowadzenie korespondencji e-mailowej, tradycyjnej oraz kontakt telefoniczny - dane
osobowe zawarte w tej korespondencji/wiadomości głosowej są przetwarzane wyłącznie w
celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja/wiadomość głosowa,
na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes
administratora;
b) elektroniczne formularze kontaktowe - dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji
nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz –
CELE PRZETWARZANIA
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o
DANYCH
świadczenie usługi art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w zakresie danych podanych fakultatywnie
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c) realizacja umowy – realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO;
d) obsługa procesów reklamacyjnych – rejestracja i rozpatrywania zgłaszanych reklamacji i
skarg oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie roszczeń na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy;
e) wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, tj. poprawy jakości usług oraz dostosowanie
ich do potrzeb użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie
uzasadniony interes administratora;
f) wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związanych z
wykonywaniem obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 86
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, w zw. z art. 106e oraz 106g
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w zw. z art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
3) prowadzenie działań marketingowych – marketing produktów/usług Administratora na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
4) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących
dla celów marketingowych.
9.7. Profilowanie danych
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje profilowanie Użytkowników pod kątem ich zachowania,
zainteresowań, wiarygodności płatniczej oraz preferencji zakupowych. Na podstawie profilowania
dochodzi do przekazywania Użytkownikom treści, które potencjalnie mogą ich zainteresować.
9.8. Udostępnianie danych
W celu realizacji Umowy Usługodawca może udostępniać zebrane dane osobowe do podmiotów
obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy kurierskie, operatorów systemów płatności
on-line, podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy usługi operacyjne, prawne, księgowe oraz IT, a
także podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Usługodawcą. W takich przypadkach ilość
przekazywanych informacji ograniczona jest do wymaganego minimum.
9.9. Analiza ruchu
Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z narzędzi służących do analizy ruchu w
Serwisie, takich jak Google Analytics oraz innych podobnych. Usługodawca ma prawo w szczególności

do zbierania informacji o aktywności i zachowaniu Użytkownika, takich jak odwiedzanie serwisu i
korzystanie z usług. Usługodawca wykorzystuje dane w celu badania rynku i ruchu w serwisie, a także
do tworzenia statystyk, w szczególności do oceny zainteresowania zamieszczanymi treściami, a także w
celu ulepszania serwisu oraz realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu. Zebrane dane są przetwarzane w sposób anonimowy i wykorzystywane
wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.
9.10. Okres przechowywania danych
Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania.
Szczegółowe zasady dotyczące okresów przechowywania danych opisane zostały poniżej:
1) w celu realizacji umowy – przez czas trwania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu;
2) w celu obsługi procesów reklamacyjnych – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy
zazwyczaj będzie to okres 2 lat;
3) w celu prowadzenia działań marketingowych – do czasu odwołania zgody lub wniesienia
sprzeciwu;
4) w celu wykorzystania danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych - przez czas
realizacji umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia
wynikające z umowy - zazwyczaj będzie to okres 3 lat;
5) w celu realizacji obowiązków rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych obowiązków
prawnych - nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy.
9.11. Zakończenie korzystania z usług
Po rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika, Usługodawca nie będzie przetwarzał danych osobowych
Użytkownika z wyjątkiem:
1) złożonych przez Użytkownika oświadczeń wobec niniejszego regulaminu;
2) celów reklamy, badania rynku oraz zachowania na potrzeby polepszenia jakości świadczonych
usług;
3) wyjaśnienia okoliczności sprzecznych z niniejszym regulaminem lub prawa do korzystania z
serwisu lub oferowanych w ramach serwisu usług;
4) dopuszczonych do przetwarzania na podstawie zawartej umowy lub odrębnych przepisów
prawa.

PRZEGLĄDANIE
SERWISU NIE
WYMAGA

9.12. Prawa Użytkownika
Usługodawca zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają
wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z właściwych przepisów
prawa, w szczególności:
1) wycofania zgody Użytkowników w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z
prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
2) żądania usunięcia danych osobowych; na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których
przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały
zebrane;
3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników - w razie zgłoszenia
takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z
wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie
z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania
danych;
4) wyrażenia sprzeciwu - podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub
statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
5) przeniesienia danych - na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje
dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych
przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi,
jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie
Administratora, jak również wskazanego podmiotu;

PODAWANIA DANYCH
6) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku uznania, że
OSOBOWYCH, CHYBA
przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony
ŻE DOSTĘP DO
danych osobowych, podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego
POSZCZEGÓLNYCH
przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu
TREŚCI LUB USŁUG
podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W
WARUNKOWANY JEST
Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
PODANIEM TAKICH
DANYCH
9.13. Zakres danych
Usługodawca przetwarza lub może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, stosownie do danych
udostępnionych przez poszczególnego Użytkownika, w tym zwłaszcza danych identyfikacyjnych i
kontaktowych.
9.14. Przeglądanie Serwisu
Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych, chyba
że dostęp do poszczególnych usług lub treści warunkowany jest podaniem takich danych przez
Użytkownika.
9.15. Zasady przetwarzania danych
Usługodawca przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
1) utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
2) zgłasza zbiory danych osobowych lub powołuje osoby, które będą wykonywały w tym względzie
wymagane obowiązki;
3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych przez cały okres ich posiadania w
sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych,
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
4) przekazuje dane osobowe uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa;
5) zachowuje poufność danych osobowych.
Przetwarzane przez Usługodawcę dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która
pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub
jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§10. POLITYKA COOKIES
10.1. Rodzaje plików cookies
Usługodawca może wykorzystywać w platformie i aplikacji następujące rodzaje plików cookies:
a) tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki
internetowej,
b) stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas nieokreślony,
bądź do momentu, w którym Użytkownik samodzielnie je usunie,
c) statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w platformie,
d) funkcjonalne, umożliwiające personalizację witryny w stosunku do Użytkownika,
e) reklamowe, umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych
preferencji,
f) niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ramach
funkcjonowania Serwisu.
10.2. Używanie plików cookies
Pliki cookies są używane w następujący sposób:
Nazwa pliku
cookie

Opis celu pliku
cookie

Pochodzenie pliku
cookie

Niezbędne pliki cookies

Rodzaj

Okres
wygaśnięcia

__cf_bm
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USŁUGODAWCA NA
BIEŻĄCO ANALIZUJE
PLIKI COOKIES,
10.3. Cele wykorzystania
CELEM OKREŚLENIA, Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
KTÓRE USŁUGI MAJĄ
a) optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług,
NAJWIĘKSZE
b) poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w platformie i aplikacji,
ZAINTERESOWANIE
c) personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do odwiedzających platformę
UŻYTKOWNIKÓW
oraz aplikację,
d) utrzymania, po zalogowaniu, sesji Użytkownika w platformie oraz aplikacji, dzięki czemu nie musi
on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności platformy oraz aplikacji,
f) zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także widocznych publicznie danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych.
10.4. Analiza
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości pliki cookies są analizowane, w celu określenia, które podstrony
odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane przez odwiedzających
oraz czy struktura strony nie zawiera błędów.
10.5. Google Analytics
Ta usługa firmy Google Inc. to narzędzie analityczne, które przechowuje informacje w plikach cookie w
celu generowania statystyk dotyczących ruchu w zakresie Serwisu. Ta funkcja nie jest niezbędna do
przeglądania i służy do monitorowania wydajności witryny i jej ulepszania. Korzystając z Google
Analytics, Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych ani innych identyfikatorów

przydatnych do pośredniej identyfikacji (np. Adresu IP) osób, których dane dotyczą. Nie oznacza to
jednak, że dane osobowe nie są przetwarzane przez Google Inc., kontrolera Google Analytics. Głównym
ciasteczkiem używanym przez Google Analytics jest plik _ga. Więcej informacji na temat rodzajów plików
cookie
używanych
przez
Google
Inc.
można
znaleźć
tutaj:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
10.6. Współpraca z podmiotami
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być także wykorzystywane
przez inne podmioty, które wpływają na jakość oferowanych Usług. Użytkownik może samodzielnie i w
każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i
uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w
zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za
pomocą konfiguracji Usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu Użytkownika.
10.7. Prawa Użytkownika
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę
internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże
może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Usługodawca nie
ponosi odpowiedzialności. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików
cookies.
10.8. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce
Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w przeglądarce:
● Przeglądarka Opera
● Przeglądarka Firefox
● Przeglądarka Chrome
● Przeglądarka Internet Explorer
● Przeglądarka Safari
10.9. Wyłączenie plików cookies w urządzeniach mobilnych
Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w urządzeniu mobilnym:
● Android
● iOS
● Windows Phone

§11. INFORMACJE DODATKOWE O USŁUGACH
11.1. Działanie systemu
Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że
każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług.
11.2. Techniki kryptograficzne
Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób
uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługi, w
szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
11.3. Podmiot właściwy
Usługodawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz dochowuje należytej staranności
celem zapewnienia Użytkownika o podmiocie właściwym, który oferuje produkt lub usługę dostępną w
Serwisie.
11.4. Ryzyko techniczne
Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym
dla wykorzystania systemu informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia

elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować
oprogramowanie antywirusowe.
11.5. Funkcja i cel oprogramowania
Aktualna informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi,
wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies)
zawarta została w Polityce prywatności Serwisu.

§12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
USŁUGODAWCA MA
PRAWO DO ZMIANY
NINIEJSZEGO
REGULAMINU

12.1. Zmiana regulaminu
1) Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu, w szczególności w celu dostosowania
regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub do wprowadzonych funkcjonalności.
Usługodawca będzie informować o zmianach regulaminu w widocznym miejscu bądź poprzez
skierowaną wiadomość elektroniczną do Użytkowników, co najmniej na 10 dni przed wejściem w
życie zaktualizowanej treści regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę
regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług;
2) Brak wyraźnego wypowiedzenia się w przedmiocie zmian oznaczać będzie akceptację zmian
przez Użytkownika.

12.2. Obowiązywanie regulaminu
Brak podstaw prawnych lub niekompletność którejś z klauzul zawartych w niniejszym Regulaminie nie
oznacza, że cały Regulamin traci moc prawną. Postanowienia te zmienia się na takie, które najbardziej
oddają jej sens i cel zapisów dotychczasowych.

OPODATKOWANIE

12.3. Opodatkowanie
Użytkownik jest obowiązany do ustalenia w jaki sposób i według jakiego prawa nastąpi opodatkowanie, w
związku z nabyciem przez niego Tokenów oraz do ich ewentualnej zapłaty do właściwych organów
skarbowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie podatkowe
poszczególnego Użytkownika, z tytułu nabycia przez niego Tokenów.
12.4. Spory
Zapisy niniejszego regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem podlegają
przepisom prawa właściwego kraju, w którym siedzibę ma Usługodawca oraz jurysdykcji sądów
właściwych ze względu na siedzibę Usługodawcy, chyba że jest to niedopuszczalne na gruncie prawa
lokalnego z uwagi na to, że Użytkownik posiada status konsumenta, wówczas spory będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo, zgodnie z przepisami właściwego prawa.
12.5. Przekształcenia i cesje
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawca może przenieść prawa i obowiązki
wynikające z realizacji postanowień niniejszego regulaminu na inny podmiot, osobę lub osoby trzecie, w
tym również może przenieść prawa i obowiązki do innej, nowopowstałej spółki w wyniku przekształcenia,
bądź zmiany spółki Usługodawcy, przez którą realizowane są usługi. Nie zwalnia to dotychczasowego
Usługodawca z solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wobec Użytkowników.
12.6. Zawieszenie i zakończenie świadczenia usług
Usługodawca ma prawo do czasowego lub stałego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług.
W szczególności Usługodawca uprawniony jest do przeprowadzenia prac, mających na celu
przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

