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Postanowienia ogólne 
Subskrypcja w ramach programu „Aruba Cloud Startup” 
podlega postanowieniom umowy (dalej zwanej „Umową”) 
zawartej  między AlphaNet spółka zo.o.al. ul. Małobądzka 4a 
41-214 Sosnowiec numer NIP: 644-318-61-65, (dalej zwaną 
„AlphaNet”)  i Partnerem dla celów promocji Usług Aruba 
Cloud wśród osób trzecich. Na Umowę składają się niniejsze 
zasady i warunki subskrypcji (dalej zwane „Warunkami”) oraz 
inne dokumenty wskazane w powyższych, które, dla 
wszystkich celów  prawnych, stanowią integralną i 
merytoryczną część powyższych: 
 
1) Warunki uczestnictwa w Programie partnerskim Aruba 
Cloud Startup 
2) Formularz subskrypcji  
3) Szczegółowe warunki Programu 
4) Regulamin użytkownika  
 
1. Definicje 

Partner: osoba, której nie można uznać za „konsumenta” w 
świetle obowiązujących przepisów, która wykonuje czynności 
przyczyniające się do tworzenia nowych inicjatyw 
przedsiębiorczych podejmowanych przez przedsiębiorstwa 
startup, jak np. tak zwane „inkubatory” lub „akceleratory”, a 
także która jest gotowa promować programy uruchamiane 
przez ARUBA zgodnie z niniejszymi Warunkami; 
Warunki: niniejsze Warunki subskrypcji w ramach Programu; 
Usługi Aruba Cloud (zwane także „Usługami”): Usługi 

świadczone przez AlphaNet w zakresie wskazanym i 

omówionym pod adresem https://www.arubacloud.pl/– 

Menu „Produkty i rozwiązania” – i/lub        pod adresem 

http://kb.arubacloud.pl/pl/home.aspxw  sekcji poświęconej 

określonej usłudze; 

Formularz subskrypcji:wypełniany przez Partnera formularz  

zawierający wszystkie wnioskowane szczegółowe informacje, 

przesyłany do AlpahNet za pośrednictwem witryny 

internetowej https://www.arubacloud.pl/program-aruba-

cloud-startup/inkubatory-partnerzy 

akceleratory/rejestracja.aspx; w ten sposób Partner składa 

formalny wniosek o subskrypcję w ramach Programu; 

Program: Program „Aruba Cloud Startup” omówiony pod 

adresem https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-

startup/wprowadzenie.aspx; 

Regulamin użytkownika: dokument sporządzony przez 

AlphaNet i opublikowany pod adresem 

https://www.cloud.it/termini-condizioni.aspx, który określa 

zasady postępowania oraz ograniczenia w korzystaniu z Usług 

Aruba Cloud, obowiązujące wszystkich użytkowników; 

Charakterystyka Programu: informacje opublikowane pod 

adresem https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-

startup/wprowadzenie.aspx 

oraz  w odpowiednich podsekcjach, które opisują i 

charakteryzują treść oraz ograniczenia Programu; 

Startup: innowacyjna firma spełniająca wymagania określone 

pod adresem https://www.arubacloud.pl/program-aruba-

cloud-startup/wprowadzenie.aspx. 

Art. 2 - Cel 
2.1 Celem Umowy jest dokonywana przez Partnera 
subskrypcja w ramach Programu, na podstawie której Partner 
zobowiązuje się wybierać i proponować firmie AlphaNet 
nieograniczoną liczbę Startupów, które mogą być 
zainteresowane subskrypcją, zgodnie ze Szczegółowymi 
warunkami Programu. Należy rozumieć, że czynności 
podejmowane przez PARTNERA w ramach wykonywania 
Umowy nie wiążą się ani nie będą wiązać się z jakimikolwiek 
opłatami ani kosztami dla AlpahNet. 
 
2.2 Programy oferowane Startupom przez AlpahNet 
zostały szczegółowo omówione pod adresem 
https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-
startup/programy.aspx. 
2.3 Strony wzajemnie uznają, że wszelka ocena Startupu 
dla celów przyjęcia do Programu zależy od wyłącznego uznania 
firmy AlphaNet, która nie ma obowiązku uzasadniania podjętej 
decyzji, nawet wobec PARTNERA. Należy rozumieć, że 
AlphaNet zastrzega sobie również prawo do przerwania 
współpracy ze Startupem uczestniczącym w Programie w 
dowolnym momencie, w przypadku naruszenia umowy o 
korzystanie z Usług zawartej między AlphaNet i Startupem. 
 
Art. 3 – Proces wprowadzenia Startupu 
Żeby polecić Startup do Programu, Partner musi wypełnić 

odpowiedni formularz pod adresem 

https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-

startup/programy.aspx, podając następujące informacje: 

W przypadku Etapu START: 
(i) szczegółowe informacje o Startupie i podstawowe 
dane firmowe; 
(ii) działalność prowadzona przez Startup oraz 
uzasadnienie jego zgłoszenia do Etapu START;  
W przypadku Etapu UP oprócz informacji, o których mowa 
powyżej, wymagane są następujące dodatkowe informacje: 
(i) opis modelu biznesowego Startupu, w tym co 
najmniej trzyletni biznesplan; 

https://www.arubacloud.pl/
http://kb.arubacloud.pl/pl/home.aspxw
https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-startup/inkubatory-partnerzy%20akceleratory/rejestracja.aspx
https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-startup/inkubatory-partnerzy%20akceleratory/rejestracja.aspx
https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-startup/inkubatory-partnerzy%20akceleratory/rejestracja.aspx
https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-startup/wprowadzenie.aspx
https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-startup/wprowadzenie.aspx
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https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-startup/wprowadzenie.aspx
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(ii) planowany sposób wykorzystania przez Startup 
korzyści lub świadczeń oferowanych na Etapie UP;  
(iii) rezultaty, jakie Startup mógłby osiągnąć dzięki 
uczestnictwu w Etapie UP Programu. 
 
Art. 4 – Udział w Programie  
4.1 Z chwilą przyjęcia do Programu Startup otrzymuje 
vouchery, o których mowa w art. 2.2., które może wykorzystać 
na Usługi pod warunkiem podpisania przez Startup 
odpowiednich dokumentów umownych sporządzonych przez 
AlphaNet. 
Zgodnie ze Szczegółowymi warunkami Programu, vouchery 

mogą zostać wykorzystane, w całości lub w części, w ciągu 12 

miesięcy od daty ich aktywacji poprzez wprowadzenie kodu 

pod adresem https://zamowienie.arubacloud.pl/Login.aspx 

4.2 bez względu na to, kiedy zostały one odebrane i/lub 
wykorzystane. Vouchery, jak również pozostały kredyt, nie 
mogą zostać wykorzystane po tym terminie; nowe vouchery 
mogą zostać wydane takiemu Startupowi według uznania 
AlpahNet. Należy rozumieć, że w żadnym wypadku, 
niezależnie od daty aktywacji voucherów, ważność vouchera i 
prawo do wykorzystania pozostałego kredytu nie mogą 
wykraczać poza czas trwania Programu. 
4.3 W każdym wypadku należy rozumieć, że AlphaNet 
zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej liczby 
Startupów, jakie mogą brać udział w Programie. 
 
Art. 5 – Obowiązki Stron i ograniczenia odpowiedzialności 
5.1 AlphaNet potwierdza, że posiada wszelkie prawa i 
upoważnienia do wykonywania Umowy, działając w sposób w 
pełni niezależny w zakresie zarządzania Programem. 
5.2 AlphaNet zobowiązuje się promować Program. 
Niniejsza promocja będzie prowadzona przez AlphaNet w 
sposób całkowicie niezależny, z wykorzystaniem logo i 
materiałów zawierających odniesienie do PARTNERA, w 
zakresie, w jakim AlphaNet uzna to za konieczne. 
5.3  PARTNER potwierdza, że posiada wszelkie prawa i 
spełnia wszystkie wymagania właściwe dla zawarcia oraz 
wykonywania Umowy, a także przyjmuje pełną 
odpowiedzialność za przekazywane informacje o Startupie, 
gwarantując jednocześnie, że takie informacje są i będą 
zgodne z prawdą, oraz że przestrzega i będzie przestrzegać 
właściwych przepisów obowiązującego prawa, zobowiązując 
się jednocześnie zawiadamiać AlphaNet z odpowiednim 
wyprzedzeniem o wszelkich zmianach, jakie mogą wystąpić w 
tym zakresie. 
5.4 AlphaNet nie będzie w żadnym wypadku ponosić 
odpowiedzialności w stosunku do PARTNERA za utratę 
korzyści lub oszczędności, koszty ogólne, niezrealizowaną 
amortyzację, utratę zysków lub wszelką inną stratę bądź 

szkodę bezpośrednią i/lub pośrednią w związku z 
wykonywaniem, stosowaniem lub wykładnią Umowy. 
5.5 PARTNER zapewnia, że będzie działać i prowadzić 
swoją działalność w sposób w pełni zgodny z właściwymi 
przepisami i regulacjami obowiązującymi wobec jego 
własnego personelu lub wszelkich dodatkowych osób trzecich 
w zakresie takim jak na przykład: opieka zdrowotna, 
ubezpieczenia społeczne, składki, ubezpieczenie, 
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz prawa pracownicze 
ogółem. W związku z powyższym PARTNER zobowiązuje się 
zabezpieczyć i zwolnić AlphaNet z odpowiedzialności za 
wszelkie naruszenia powyższych przepisów przez Startup i/lub 
jego pracowników i/lub wszelkich współpracowników, 
bezpośrednio i w sposób wyłączny ponosząc wszelkie skutki 
i/lub koszty wynikłe z takiego naruszenia. 
5.6 Uregulowany Umową stosunek łączący PARTNERA i 
AlphaNet nie będzie uznawany za umowę pośrednictwa, 
umowę spółki, umowę przedstawicielstwa, umowę 
współpracy ani umowę o stowarzyszeniu ani za żadną inną 
umowę o podobnej lub równoważnej formie. 
 
Art. 6 – Prawa własności intelektualnej  
6.1 AlphaNet ma prawo korzystać z oznaczeń 
wyróżniających i znaków towarowych PARTNERA w celu 
promowania Programu lub dla innych celów związanych z 
wykonaniem Umowy, za pomocą wszelkich środków, w tym 
wszelkich działań z zakresu public relations. W szczególności, 
PARTNER udziela firmie AlphaNet prawa do korzystania z 
własnych oznaczeń wyróżniających i znaków towarowych, 
dodając je do „strefy partnera” poświęconej Programowi w 
firmowej witrynie internetowej, jak również do realizacji i 
prowadzenia następujących czynności, w związku z którymi i w 
których, podpisując niniejsze Warunki, PARTNER zobowiązuje 
się uczestniczyć, a także potwierdza, że jego własny personel 
będzie współpracował z AlphaNet w ich zakresie: 
a) „Opisane case study/raporty i video” 
b) „Informacja prasowa dla mediów” (sporządzona przez 
AlphaNet informacja prasowa, która zostanie opublikowana w 
prasie lub w serwisach gospodarczych bądź za pośrednictwem 
innych sieci lub kanałów, w tym specjalistycznych mediów 
społecznościowych); 
c) „Materiały dla mediów społecznościowych” 
(sporządzone przez Partnera i AlphaNet treści uzgodnione 
między Stronami, do publikacji w specjalistycznych mediach 
społecznościowych); 
d) „Referencje użytkowników” (bezpośrednie fizyczne 
dostarczenie referencji bądź ich przekazanie w formie 
informacji lub transkrypcji – w tym w cudzysłowach); 
e) „Wydarzenie” (zaangażowanie w przygotowanie i 
organizacja imprezy ad hoc prowadzonej przez Partnera wraz z 
AlpahNet w środowisku Startupa). 
6.2 Strony potwierdzają, że wykorzystanie należących do 
nich znaków towarowych, oznaczeń wyróżniających i logo 

https://zamowienie.arubacloud.pl/Login.aspx
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dozwolone jest wyłącznie dla celów niniejszej Umowy zgodnie 
z ustalonymi procedurami i zasadami. W związku z tym użycie 
znaków towarowych, oznaczeń wyróżniających, logo i/lub 
wzajemnej kombinacji znaków towarowych oraz oznaczeń 
wyróżniających należących do Stron w żadnym wypadku nie 
będzie interpretowane jako udzielenie licencji ani nie będzie 
skutkować przeniesieniem na którąkolwiek ze Stron praw do 
znaków towarowych, oznaczeń wyróżniających lub logo 
drugiej Strony. 
6.3 Strony uznają i potwierdzają, że z dniem rozwiązania 
Umowy wszelkie prawa do wykorzystywania znaków 
towarowych, oznaczeń wyróżniających i logo należących do 
drugiej Strony wygasają ze skutkiem natychmiastowym. 
6.4 Po podpisaniu Umowy PARTNER zobowiązuje się 
dodać w widocznym miejscu swojej własnej witryny 
internetowej oficjalne logo „Aruba Cloud” z łączem do  
https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-
startup/wprowadzenie.aspx. 
 
Art. 7 – Zawarcie, okres obowiązywania i odstąpienie  
Wysłanie Formularza subskrypcji oznaczającego przyjęcie 
niniejszych Warunków w całości stanowi ofertę zawarcia 
umowy w rozumieniu art. 66

1
 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 

kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) 
skierowaną do firmy AlphaNet, która może tę ofertę przyjąć 
bądź odrzucić. W razie przyjęcia Umowa podlega zawarciu z 
chwilą przesłania przez AlphaNet potwierdzenia pocztą 
elektroniczną na adres e-mail podany przez Partnera w 
Formularzu subskrypcji. Umowa zostaje zawarta na czas 
nieokreślony. Każda ze Stron może w każdym czasie 
jednostronnie rozwiązać Umowę z zachowaniem 
trzydziestodniowego (30) okresu wypowiedzenia. 
Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie i przesłane 
drugiej stronie  listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. 
 
Art. 8 – Cesja  
8.1. PARTNER nie może dokonać cesji niniejszej Umowy ani 
żadnych praw lub korzyści z niej płynących, w całości ani w 
części, bezpośrednio ani pośrednio, na rzecz osoby trzeciej bez 
uprzedniej pisemnej zgody AlphaNet. 
8.2. Alhpanet pozostaje uprawniona do przeniesienia praw i 
obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej, w 
tym w szczególności na rzecz podmiotu wchodzącego w skład 
grupy Aruba. 
 
Art. 9 – Klauzula natychmiastowego rozwiązania Umowy 
AlphaNet zastrzega sobie prawo do jednostronnego 
rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o 
którym mowa w Art. 7 Umowy w przypadku naruszenia przez 
Partnera któregokolwiek z obowiązków wskazanych w 
następujących artykułach: 3 Proces wprowadzenia Startupu; 4 
Udział w Programie; 5 Obowiązki Stron i ograniczenia 

odpowiedzialności; 6 Prawa własności intelektualnej; 8 Cesja; 
11 Poufność. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym powinno być dokonane na piśmie i przesłane 
drugiej stronie listem poleconym za zwrotnym poleceniem 
odbioru. 
 
Art. 10 – Przetwarzanie danych osobowych 
10.1 Przetwarzanie danych osobowych przekazywanych 
firmie AlpahNet przez Partnera dla celów wykonywania 
niniejszej Umowy i późniejszego uczestnictwa w Programie 
odbywać się będzie zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2002.101.926 ze 
zm.)  oraz z przestrzeganiem Dyrektywy 95/46/WE może 
odpowiednio wyznaczyć jedną lub więcej osób, polityką 
prywatności udostępnioną przez AlphaNet podczas rejestracji 
oraz za zgodą na przetwarzanie danych udzieloną wówczas 
przez Partnera. Dane podlegające przetwarzaniu, dla celów 
wykonywania niniejszej Umowy, mogą być ujawniane 
zewnętrznym dostawcom  AlphaNet, z siedzibą na terenie 
całej Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami i ograniczeniami 
określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz.U.2002.101.926 ze zm.)  oraz z 
przestrzeganiem Dyrektywy 95/46/WE, a także w krajach poza 
UE w okolicznościach oraz w ramach ograniczeń określonych 
w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz.U.2002.101.926 ze zm.)  oraz z 
przestrzeganiem Dyrektywy 95/46/WE. 
10.2 Partner zapewnia, w odniesieniu do danych osób 
trzecich przekazywanych przez niego w związku z udziałem w 
Programie, że udostępnił takim osobom trzecim informację 
zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz.U.2002.101.926 ze zm.)  oraz z 
przestrzeganiem Dyrektywy 95/46/WE oraz że uzyskał ich 
zgodę na przetwarzanie takich danych. Należy przy tym dalej 
rozumieć, że w każdym wypadku, w odniesieniu do takich 
danych, Partner będzie występować jako Administrator 
danych, przyjmując wszystkie zobowiązania i obowiązki z tym 
związane i zwalniając AlpahNet z odpowiedzialności za 
wszelkie spory, roszczenia lub inne żądania, jakie mogą 
podnieść osoby trzecie będące podmiotami danych w 
odniesieniu do takiego przetwarzania danych. Podpisując 
niniejszą Umowę, Partner oświadcza, że zapoznał się i w pełni 
akceptuje informacje zawarte w dokumencie opublikowanym 
pod adresem https://www.arubacloud.pl/firma/zasady-
warunki.aspx w sekcji „Polityka prywatności”. 
 
Art. 11 – Poufność 
11.1 AlpahNet i PARTNER zobowiązują się nie ujawniać ani 
nie udostępniać w jakikolwiek sposób osobom trzecim 
informacji poufnych znanych lub przetwarzanych w związku z 
wykonywaniem niniejszej Umowy. Żadne poufne informacje o 
którejkolwiek ze Stron nie mogą być ujawniane bez jej 
pisemnej zgody. Informacje poufne obejmują: (i) informacje o 

https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-startup/wprowadzenie.aspx
https://www.arubacloud.pl/program-aruba-cloud-startup/wprowadzenie.aspx
https://www.arubacloud.pl/firma/zasady-warunki.aspx
https://www.arubacloud.pl/firma/zasady-warunki.aspx
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drugiej Stronie, uznawane za prywatne lub poufne, które 
znajdą się w posiadaniu Stron z jakiegokolwiek powodu 
związanego z wykonywaniem Umowy i/lub (ii) informacje, 
które, ze swej natury, treści lub okoliczności, w których je 
ujawniono, należy za takowe uznawać. 
11.2 Strona, która otrzymała lub weszła w posiadanie 
informacji poufnych, nie będzie ponosić odpowiedzialności za 
ich ujawnienie, jeżeli informacje te: 
i) już były lub stały się publicznie znane w inny sposób niż w 
następstwie naruszenia obowiązków przez Stronę 
otrzymującą; 
ii) były wcześniej znane Stronie otrzymującej lub stały się jej 
znane z innego niż druga Strona źródła uprawnionego do 
posiadania takich informacji; 
iii) zostały opracowane niezależnie przez Stronę otrzymującą; 
iv) zostały przekazane lub ujawnione na podstawie wydanej 
zgodnie z prawem decyzji Organów władzy publicznej lub 
sądowej bądź w ramach wykonania obowiązku ustawowego 
bądź jeżeli zostały wykorzystane przez Strony dla ochrony 
własnych interesów w postępowaniu sądowym lub 
arbitrażowym bądź innym postępowaniu przed Organami 
władzy administracyjnej. 
11.3 Zobowiązanie do zachowania poufności pozostanie w 
mocy nawet po rozwiązaniu Umowy, dopóki informacje 
poufne nie zostaną ujawnione przez ich uprawnionego 
właściciela lub nie staną się publicznie znane bez naruszenia 
przy tym przepisów prawa. 
 
Art. 12 – Jurysdykcja  
Umowa będzie podlegać wyłącznie przepisom prawa 
polskiego, z wyłączeniem zastosowania Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży 
Towarów. Wszelkie spory dotyczące ważności, interpretacji, 
wykonania lub rozwiązania Umowy rozstrzygane będą przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Aplhanet. 
 
Art. 13 – Zawiadomienia 
O ile w Umowie wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie 
zawiadomienia kierowane do Partnera będą przekazywane 
przez AlphaNet osobiście, pocztą elektroniczną, z 
potwierdzeniem odbioru lub bez potwierdzenia odbioru, 
listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, pocztą zwykłą 
lub faksem na adres wskazany przez Partnera na etapie 
zamówienia. Wszelkie tak dokonane zawiadomienia będą 
uznawane za skutecznie przekazane Partnerowi. Pod rygorem 
nieważności wszelkie zmiany adresów i danych kontaktowych 
Partnera, w tym adresu e-mail przekazanego podczas 
rejestracji, wymagają przekazania firmie AlphaNet za 
pośrednictwem kanałów, o których mowa w Umowie. 
 
Art. 14 – Postanowienia końcowe  
14.1 Niniejsza Umowa nie ma służyć nawiązaniu stosunku 
zależności, stosunku pośrednictwa, przedsięwzięcia joint 

venture, konsorcjum ani innego podobnego stosunku między 
AlphaNet i PARTNEREM, ani nie skutkuje udzieleniem 
którejkolwiek ze Stron prawa do reprezentowania drugiej 
Strony w żadnym miejscu ani okolicznościach bez pisemnego 
upoważnienia Strony, która miałaby być reprezentowana. 
14.2 Zawarte w Umowie tytuły artykułów służą wyłącznie 
dla celów informacyjnych i nie mogą być wykorzystywane do 
interpretacji treści Umowy. 
14.3 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie 
uznane za nieważne, nie skutkuje to nieważnością wszystkich 
pozostałych postanowień. W takim przypadku oraz w miarę 
możliwości każde takie nieważne postanowienie wymaga 
zastąpienia innym o skutku możliwie równoważnym do skutku, 
jaki Strony pragnęły uzyskać, sporządzając niniejszą Umowę. 
14.4 Wszelkie zmiany do Umowy wymagają wyłącznie 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
14.5 Żadne upoważnienie ani rezygnacja z egzekwowania 
uprawnień dokonana lub mająca podlegać dokonaniu przez 
jedną Stronę na rzecz drugiej Strony nie wpływa na 
przysługujące takiej Stronie prawo do pełnego wykonywania 
całości jej praw zgodnie z postanowieniami Umowy. 
14.6 Umowa niniejszym uchyla i zastępuje wszelkie 
umowy wcześniej zawarte w tym samym celu, w tym ustne. 
14.7 Umowa ma pierwszeństwo przed każdym innym 
dokumentem. W związku z powyższym w razie jakiejkolwiek 
sprzeczności, różnic lub rozbieżności między postanowieniami 
niniejszej Umowy a zapisami jakiegokolwiek innego 
dokumentu, te ostatnie będą uznawane za nieważne i 
nieskuteczne, chyba że takie zapisy wprowadzają szczególne 
odstępstwo od postanowień zawartych w niniejszej Umowie. 
14.8 Wysyłając Formularz subskrypcji, Partner przyjmuje 
do wiadomości i zgadza się, że zawiera umowę, której jedyna 
ważna i obowiązująca wersja została sporządzona w języku 
polskim. Tekstem autentycznym Umowy jest język Polski. 


