European Digital Competence Certificate
Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych

UMOWA LICENCYJNA
NR…

……/2019

Zawarta w ……….. dnia ………………… pomiędzy:
Fundacją ECCC z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 30, IIIP, 20-701 Lublin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329588, posiadającą REGON
nr 060495555 oraz NIP nr 7123174379, reprezentowaną przez:
Ryszarda Woś – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej Fundacją
a
………………… z siedzibą w ………………….., ul. ………………….., ………………………….,
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS …………………………………….., posiadający REGON nr ……………………………, oraz
NIP nr ……………………, będący/nie będący płatnikiem VAT(*), reprezentowany przez:
……………… – ………………………,
zwany dalej Ośrodkiem Egzaminacyjnym ECCC.
(*) – niepotrzebne skreślić.

W STĘP
Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (ang. European Computer Competence Certificate – ECCC), zwany dalej ECCC, to system egzaminów służących ocenie posiadanych kompetencji użytkowników technologii informacyjnych, komunikacyjnych i cyfrowych na poziomach:
podstawowym (A), średniozaawansowanym (B), zaawansowanym (C) i eksperckim (D). Egzaminy realizowane są w modułach, które tworzą obszary tematyczne: Technologii informacyjnych –
IT, Kompetencji cyfrowych - DigComp, Informatyczny – CS, Techniczny – AI, Branżowy – PI.
Zakres merytoryczny weryfikowany przez egzamin ECCC w danym module i na danym poziomie
zawiera sylabus.
Fundacja jest właścicielem koncepcji ECCC, jej sylabusów oraz loga posiadające prawo ochronne nr 232244, 267634, wydane przez Urząd Patentowy RP.

§1
UDZIELENIE LICENCJI
1. Fundacja udziela Ośrodkowi Egzaminacyjnemu ECCC niewyłącznej sublicencji do wykorzystywania koncepcji ECCC oraz loga ECCC wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszej Umowy. Licencja ta nie może być przenoszona przez Ośrodek Egzaminacyjny ECCC
na inne podmioty.
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2. W zamian za udzielenie sublicencji, o której mowa w ust.1, Ośrodek Egzaminacyjny ECCC
uiszczać będzie opłatę roczną oraz opłaty za przeprowadzone egzaminy ECCC zgodnie
z cennikiem stanowiącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
3. Niniejsza Umowa nie przenosi na Ośrodek Egzaminacyjny ECCC praw własności intelektualnej do koncepcji ECCC oraz do innych powiązanych z nią materiałów i dokumentacji.
4. Niniejsza Umowa dotyczy wszystkich modułów i poziomów dostępnych w aktualnej ofercie
Fundacji zamieszczonej na stronie www.eccc.edu.pl .
§2
O B O W I Ą Z K I F U N D A C J I ECCC
Fundacja zobowiązuje się do:
1. Udostępnienia Systemu Egzaminacyjnego ECCC.
2. Utrzymania Systemu Egzaminacyjnego ECCC w stanie gotowości do: przeprowadzenia
egzaminów i wysyłania elektronicznych wersji Certyfikatów ECCC do drukowania po ich
zakończeniu.
3. Sprzedaży Ośrodkowi Egzaminacyjnemu ECCC formularzy Certyfikatów ECCC wraz
z hologramami do drukowania Certyfikatów ECCC przez Ośrodek Egzaminacyjny ECCC
zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
4. Współpracy z Ośrodkiem Egzaminacyjnym ECCC w działaniach marketingowych, służących propagowaniu idei ECCC.
§3
O BOWIĄZKI O ŚRODKA E GZAMINACYJNEGO E CCC
Ośrodek Egzaminacyjny ECCC zobowiązuje się do:
1. Wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Menadżera Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC odpowiedzialnej za organizowanie egzaminów ECCC, podejmowanie działań promocyjnych,
współpracę z Fundacją ECCC w zakresie bieżącej obsługi klienta ECCC. Status Menadżera Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC uzyskuje się przez zaliczenie testu wiedzy
o ECCC.
2. Organizacji i przeprowadzania egzaminów ECCC zgodnie z procedurą opisaną
w Polityce Jakości ECCC stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Dysponowania bazą i infrastrukturą umożliwiającą realizację procesu egzaminacyjnego,
tj. sale egzaminacyjne, niezbędny sprzęt, licencjonowane oprogramowanie, dostęp do Internetu na każdym stanowisku egzaminacyjnym.
4. Podjęcie współpracy z przynajmniej jednym Egzaminatorem ECCC lub zgłoszoną do
płatnej akredytacji osobą spełniającą kryteria zgodnie z warunkami opisanymi w Polityce
Jakości Systemu ECCC.
5. Akceptacji liczby egzaminów ECCC przeprowadzonych przez Egzaminatorów ECCC na
rzecz Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC z wykorzystaniem Systemu Egzaminacyjnego
ECCC.
6. Raportowania do Fundacji ECCC faktu skompromitowania danych (wycieku informacji)
oraz współdziałania z Fundacją ECCC w celu ich usunięcia.
7. Terminowego rozliczania się finansowego z Fundacją ECCC.
8. Używania loga ECCC w postaci udostępnionej przez Fundację ECCC wyłącznie dla celów realizacji niniejszej Umowy zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej ECCC udostępnionej na stronie www.eccc.edu.pl.
9. Stosowania cen na egzaminy ECCC nie mniejszych niż ceny katalogowe podane przez
Fundację ECCC na stronie www.eccc.edu.pl.
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§4
O PŁATY
1. Opłaty za usługi Fundacji ECCC świadczone na rzecz Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC
zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, który jest jej integralną częścią.
2. Fundacja ECCC zastrzega, iż w przypadkach wypowiedzenia umowy, o których mowa
w §7, Ośrodek Egzaminacyjny ECCC zobowiązany jest uregulować wszystkie należne opłaty uwzględnione w załączniku nr 1, o którym mowa w ust.1, do momentu rozwiązania niniejszej Umowy przez Fundację.
§5
PRZEJĘCIE O DPOWIEDZIALNOŚCI W OBEC O SÓB T RZECICH
Ośrodek Egzaminacyjny ECCC ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie regulacji
prawnych, które dotyczą jego działalności wynikającej z niniejszej Umowy.
§6
C ZAS O BOWIĄZYWANIA U MOW Y
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.
§7
W CZEŚNIEJSZE W YPOWIEDZENIE U MOWY
1. Ośrodkowi Egzaminacyjnemu ECCC przysługuje prawo rozwiązania umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.
2. Ośrodkowi Egzaminacyjnemu ECCC nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty licencyjnej
w przypadku złożenia rezygnacji z umowy licencyjnej.
3. Każda ze stron niniejszej Umowy może złożyć drugiej stronie wypowiedzenie Umowy ze
skutkiem natychmiastowym, jeśli stwierdzi rażące i nieodwracalne naruszenia warunków niniejszej Umowy.
4. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie zwalnia stron od konieczności wypełnienia obowiązków
powstałych na mocy niniejszej Umowy w okresie jej obowiązywania.
§ 8
P OSTANOWIENIA K OŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mają być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania stron.
3. Nie traktuje się jako zmianę niniejszej Umowy dokonywanych przez Fundację okresowych
modyfikacji koncepcji ECCC, wzorów dokumentów i procedur egzaminacyjnych, sylabusów
ECCC oraz opłat związanych z niniejszą Umową. Modyfikacje te stają się ważne w terminie
podanym na zawiadomieniu o nich Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC, nie krótszym jednak
niż trzydzieści dni.
4. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Lublinie.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.

……………………..…………….
Ośrodek Egzaminacyjny ECCC
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