REGULAMIN
Klubu Aniołów Biznesu Cobin Angels
§1
Preambuła
Cobin Angels zrzesza inwestorów indywidualnych (Aniołów Biznesu), chcących zaangażować się
w rozwój projektów inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu. Nasi Członkowie łączą siły, aby
wspierać Pomysłodawców projektów inwestycyjnych zarówno kapitałem, jak i doświadczeniem oraz
relacjami biznesowymi.
Cobin Angels tworzy, z wykorzystaniem własnej metody prowadzenia działalności, klub Aniołów Biznesu oferując jednolite standardy pracy i współpracy oraz własny ekosystem inwestycyjny.
Intencją Cobin Angels jest łączenie pomysłów na biznes z inwestorami gotowymi realizować projekty
inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób jak najbardziej przejrzysty
i uczciwy dla wszystkich stron.
§2
Główne definicje
1. Anioł Biznesu – to osoba fizyczna, ułomna osoba prawna lub osoba prawna, która gotowa jest
zaangażować swój czas oraz środki finansowe pochodzące z legalnych źródeł w projekty inwestycyjne oraz inne przedsięwzięcia inwestycyjne. Aniołem Biznesu może być również grupa podmiotów spełniająca powyższe kryteria.
2. Klub Aniołów Biznesu Cobin Angels – to formalne zdefiniowana grupa Aniołów Biznesu, spotykających się cyklicznie w celu oceny Projektów inwestycyjnych oraz podjęcia decyzji inwestycyjnych
o zaangażowaniu się w wybrane Projekty inwestycyjne.
3. Anioł Biznesu Cobin Angels – to Anioł Biznesu będący członkiem Klubu Aniołów Biznesu Cobin
Angels, który podpisał z Cobin Angels umowę członkowską, opłacił z tego tytułu roczną składkę
członkowską oraz zadeklarował gotowość angażowania się w Projekty inwestycyjne.
4. Sesja inwestycyjna Cobin Angels (Sesja)– to spotkanie Aniołów Biznesu Cobin Angels, podczas
którego prezentowane i omawiane są Projekty inwestycyjne.
5. Pomysłodawca projektu inwestycyjnego (Pomysłodawca) – to osoba fizyczna, ułomna osoba prawna lub osoba prawna będąca autorem prezentowanego projektu, mająca do niego pełne prawa
właścicielskie i wynikające z niego profity oraz moc decyzyjną w procesie jego rozwoju.

6. Projekt inwestycyjny – to projekt wymagający zaangażowania Anioła Biznesu charakteryzujący się
wysokim potencjałem wzrostu jednocześnie będący we wczesnej fazie rozwoju. Cobin Angels skupia się na projektach, które opracowały już produkt lub usługę i rozpoczęły sprzedaż. W uzasadnionych przypadkach rozpatrywane mogą być projekty w fazie prototypu lub planowania rozpoczęcia sprzedaży. Projekty inwestycyjne rozpatrywane przez Cobin Angels z reguły określają zapotrzebowanie na kapitał w zakresie od 200 000 PLN do 2 000 000 PLN. Cobin Angels rozpatruje
również projekty inwestycyjne potrzebujące wyższego kapitału niż 2 000 000 PLN i może wedle
własnej oceny zgłaszać je na sesję Aniołów Biznesu Cobin Angels. W sytuacji, gdy Aniołowie Biznesu Cobin Angels zbiorą kapitał niższy niż wynika z zapotrzebowania na konkretny projekt to Cobin Angels może zaproponować ko-inwestycję z inwestorami prywatnymi lub instytucjonalnymi nie
będącymi członkami Cobin Angels.
7. Umowa członkowska Cobin Angels – to umowa upoważniająca Anioła Biznesu do udziału w Sesjach Aniołów Biznesu Cobin Angels, inwestowania własnego kapitału w Projekty inwestycyjne
prezentowane na Sesjach Cobin Angels, korzystania z zasobów Klubu Aniołów Biznesu Cobin Angels, dodatkowych usług i przywilejów zdefiniowanych szczegółowo w tej umowie. Umowa członkowska Cobin Angels przybiera formę deklaracji członkowskiej podpisywanej przez wnioskodawcę
(potencjalnego Anioła Biznesu Cobin Angels), która po jej zaakceptowaniu przez Cobin Angels staje się umową członkowską Cobin Angels.
8. Umowa pozyskania kapitału – to umowa zawierana pomiędzy Cobin Angels a Pomysłodawcą projektu inwestycyjnego, określająca w szczególności zasady współpracy Pomysłodawcy z Cobin Angels w zakresie pozyskania kapitału Anioła Biznesu przez Cobin Angels.
§3
Cele
1. Regulamin niniejszy publikowany jest przez spółkę pod firmą: CobinAngels Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Górskiego 9, 00-033 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373710, REGON
142754507, NIP 5272645854, zaś jego treść ustalana jest decyzją zarządu CobinAngels Sp. z o.o.
2. CobinAngels Sp. z o.o. (dalej „CobinAngels”) to podmiot gospodarczy, którego celem jest rozwój
klubu inwestorów tzw. Klubu Aniołów Biznesu Cobin Angels.
3. Klub Aniołów Biznesu Cobin Angels kojarzy Pomysłodawców projektów inwestycyjnych, będących
we wczesnych jak i późniejszych fazach rozwoju, poszukujących kapitału potrzebnego do rozwoju
tych projektów, z inwestorami, gotowymi zaangażować się w Projekty inwestycyjne. Cobin Angels
stwarza jedynie warunki pozwalające skojarzyć Pomysłodawców projektów inwestycyjnych z Aniołami Biznesu, nie pośredniczy ani nie stroną w rozmowach ani negocjacjach prowadzonych przez
te podmioty (chyba, że na zasadzie odrębnej umowy uzgodniono inaczej).
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4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady uzyskania statusu Członka Klubu Aniołów
Biznesu Cobin Angels, reguły współpracy Pomysłodawców Projektów inwestycyjnych z Cobin Angels, wytyczne dot. sposobu realizacji sesji Aniołów Biznesu Cobin Angels, a także możliwości angażowania Cobin Angels w projekty inwestycyjne razem z Aniołami Biznesu Cobin Angels.
§4
Zakres działań Cobin Angels wobec Anioła Biznesu Cobin Angels
1. Cobin Angels zrzesza Aniołów Biznesu Cobin Angels w celu umożliwienia im inwestycji w projekty
poszukujące wsparcia finansowego, mającego na celu dalszy rozwoju przedsięwzięcia – projektu
inwestycyjnego.
2. Cobin Angels zapewnia Aniołowi Biznesu zrzeszonemu w Klubu Aniołów Biznesu Cobin Angels:
a) szkolenie wprowadzające w projekty inwestycyjne,
b) szkolenie wprowadzające w ekosystem Klubu Aniołów Biznesu Cobin Angels,
c) dostęp do projektów inwestycyjnych,
d) wstępną selekcję i weryfikację projektów inwestycyjnych,
e) przygotowanie Pomysłodawców Projektów inwestycyjnych do spotkań z Aniołami Biznesu,
f) dostęp do dokumentów związanych z projektami inwestycyjnymi,
g) bieżącą komunikację z Aniołami Biznesu i Pomysłodawcami,
wszystko powyższe w granicach i na zasadach określonych w Regulaminie oraz innych dokumentach wiążących strony, zaś w każdym przypadku z zachowaniem zasad poufności.
3. Ponadto Cobin Angels może zapewnić Aniołowi Biznesu zrzeszonemu w Sieci Aniołów Biznesu
Cobin Angels szereg usług dodatkowych w oparciu o indywidualne ustalenia, w szczególności:
a) wspierać w nawiązaniu kontaktów z inwestorami niebędącymi członkami Cobin Angels w celu
wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych,
b) promować i budować wizerunek Anioła Biznesu,
c) przygotować indywidualny program rozwoju dla Anioła Biznesu,
d) wspierać Anioła Biznesu w realizacji indywidualnych jego / jej celów,
e) pomóc budować lokalne i zagraniczne rynki zbytu,
f) pomóc w budowaniu branżowych zasobów ludzkich dla Projektów inwestycyjnych,
g) uczestniczyć w wybranych fazach rozwoju projektu inwestycyjnego,
h) świadczyć dodatkową usługę ukierunkowaną na wsparcie Anioła Biznesu w zakresie monitorowania przebiegu rozwoju projektu inwestycyjnego, planowania oraz podejmowania istotnych
działań zorientowanych na rozwój projektu inwestycyjnego oraz wzrostu jego wartości.
4. Cobin Angels stwarza jedynie warunki pozwalające skojarzyć Pomysłodawców projektów inwestycyjnych z Aniołami Biznesu, nie pośredniczy ani nie jest stroną w rozmowach ani negocjacjach
prowadzonych przez te podmioty (chyba że na zasadzie odrębnej umowy uzgodniono inaczej).
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5. Wszelkie decyzje inwestycyjne podejmowane przez Anioła Biznesu są jego własnymi, suwerennymi decyzjami biznesowymi. Cobin Angels w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Anioła Biznesu ani za skutki takich decyzji. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Anioł Biznesu.
§5
Zakres działań Cobin Angels wobec Pomysłodawcy projektu inwestycyjnego
1. Cobin Angels dokonuje oceny projektu inwestycyjnego pod kątem:
a) zgodności z przyjętymi standardami dotyczącymi wzorów dokumentów prezentujących projekt
inwestycyjny, czyli tzw. biznesplan oraz teaser inwestycyjny,
b) wstępnej i poglądowej wartości merytorycznej projektu,
c) wstępnego i poglądowego oszacowania zapotrzebowania rynku na rozwiązania będące przedmiotem Projektu inwestycyjnego oraz jego potencjału rozwoju,
d) innych analiz potrzebnych do rzetelnej oceny projektu inwestycyjnego, jeśli Cobin Angels uzna
dokonanie takich analiz za konieczne.
2. Cobin Angels nie ma obowiązku przedstawiać szczegółowych wyników działań, o których mowa
z punktach 1. a), b), c), d) Pomysłodawcy.
3. Działania opisane w punktach 1. a), b), c), d) podejmuje są przez Cobin Angels z zachowaniem klauzuli o poufności danych. Cobin Angels podczas dokonywania analizy może posiłkować się wiedzą
ekspertów zewnętrznych oraz Aniołów Biznesu Cobin Angels.
4. Cobin Angels nie opracowuje dokumentów opisujących Projekt inwestycyjny, zaś obowiązek ich
stworzenia, przygotowania i opracowania jest wyłącznym obowiązkiem Pomysłodawcy. Za prawdziwość, rzetelność i kompletność danych i informacji przedstawionych w dokumentach opisujących Projekt inwestycyjny odpowiada wyłącznie Pomysłodawca.
5. Cobin Angels informuje Pomysłodawcę o decyzji czy przedstawiony przez niego projekt inwestycyjny został zakwalifikowany na Sesję inwestycyjną. Zasady współpracy w tym kwalifikacji projektów inwestycyjnych na Sesję Aniołów Biznesu Cobin Angels opisuje każdorazowo umowa o pozyskanie kapitału, zawierana z Pomysłodawcą.
6. W przypadku zakwalifikowania projektu inwestycyjnego na Sesję inwestycyjną, Cobin Angels podejmuje działania polegające na:
a) przygotowaniu Sesji inwestycyjnej;
b) przeprowadzeniu Sesji inwestycyjnej z udziałem Pomysłodawcy;
c) pomocy w komunikacji z Aniołem Biznesu Cobin Angels w przypadku jego wstępnej gotowości
zaangażowania kapitału w Projekt inwestycyjny.
7. Cobin Angels zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności w zakresie przekazywanych informacji na zasadach określonych w umowie o zachowaniu poufności zawieranej z Pomysłodawcą.
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8. Cobin Angels może dokonać opracowania materiałów opisujących Projekt inwestycyjny w szczególnych przypadkach, za uprzednim uzgodnieniem Stron.
9. Cobin Angels nie jest stroną w negocjacjach Pomysłodawcy z Aniołem Biznesu Cobin Angels oraz
nie bierze odpowiedzialności za powstałe ustalenia między nimi ani za skutki takich negocjacji lub
uzgodnień. Cobin Angels stwarza jedynie warunki pozwalające skojarzyć pomysłodawców projektów inwestycyjnych z Aniołami Biznesu.
10. Wszelkie decyzje inwestycyjne podejmowane przez Pomysłodawcę są jego własnymi, suwerennymi decyzjami biznesowymi. Cobin Angels w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Pomysłodawcy ani za skutki takich decyzji. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Pomysłodawca.
§6
Zakres działań Cobin Angels w relacjach pomiędzy Aniołem Biznesu i Pomysłodawcą
1. Cobin Angels może angażować się na rzecz skutecznej komunikacji między Pomysłodawcą,
a Aniołem Biznesu w procesie opracowywania warunków umowy inwestycyjnej, lecz nie prowadzi
czynności doradczych dla żadnej ze stron i nie bierze odpowiedzialności za skutki ich ewentualnych decyzji.
2. Cobin Angels może uczestniczyć w negocjowaniu warunków umowy inwestycyjnej wówczas, gdy
Cobin Angels podjęła decyzje o zainwestowaniu własnego kapitału w projekt inwestycyjny i staje
się tym samym stroną w umowie. W takiej sytuacji również Cobin Angels nie prowadzi czynności
doradczych dla żadnej ze stron i nie bierze odpowiedzialności za skutki ich ewentualnych decyzji
związanych z projektem inwestycyjnym.
3. Cobin Angels może inwestować środki własne w projekty inwestycyjne w sytuacji, gdy zaangażowany Anioł Biznesu oraz Pomysłodawca wyrażą na to zgodę.
4. Cobin Angels nie może inwestować środków finansowych w Projekty inwestycyjne zaakceptowane
przez niego na sesję Aniołów Biznesu Cobin Angels przed przeprowadzeniem tej sesji. Deklarację
o chęci zainwestowania własnych środków, Cobin Angels może zgłosić najwcześniej podczas sesji
inwestycyjnej, ale dopiero po prezentacji projektów inwestycyjnych przez ich Pomysłodawców.
Cobin Angels nie może również takich projektów rezerwować dla siebie czy innych Aniołów Biznesu przed realizacją sesji.
5. Cobin Angels może wspierać rozwój Projektu inwestycyjnego i zaangażować swoje zasoby finansowe, ludzkie, wiedzę, doświadczenie oraz kontakty, na zasadzie odrębnej umowy.
6. Zarówno Anioł Biznesu jak i Pomysłodawca zobowiązują się do bieżącego informowania Cobin
Angels o postępach w procesie inwestycyjnym.
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§7
Warunki uczestnictwa Anioła Biznesu w Klubie Aniołów Biznesu Cobin Angels
1. Warunkami uczestnictwa (członkowska) Klubie Aniołów Biznesu Cobin Angels są łącznie:
a) Podpisanie umowy o poufności danych,
b) Podpisanie umowy członkowskiej (wraz z akceptacją Regulaminu), w której Anioł Biznesu deklaruje się inwestować własny kapitał w wybrane przez siebie Projekty inwestycyjne,
c) Opłacenie rocznej składki członkowskiej (wysokość i termin płatności składki członkowskiej
wskazana jest w deklaracji członkowskiej),
d) Regularna komunikacja z Cobin Angels.
2. W uzasadnionych wypadkach, Cobin Angels może podjąć decyzję o odstąpieniu od jednego lub
kilku warunków uczestnictwa opisanych powyżej i wyrazić zgodę na członkostwo w Kubie Aniołów
Biznesu Cobin Angels mimo niespełnienia przez Anioła Biznesu warunków opisanych powyżej.
§8
Poufność danych
1. Każdy Anioł Biznesu Cobin Angels w chwili podpisania deklaracji członkowskiej lub przed uczestnictwem w sesji inwestycyjnej podpisuje z Cobin Angels umowę o zachowaniu poufności.
2. W przypadku, gdy Anioł Biznesu Cobin Angels zamierza uzyskać pomoc w ocenie Projektu inwestycyjnego od osoby trzeciej, niebędącej członkiem Cobin Angels, to ma prawo to uczynić jedynie
pod warunkiem zawarcia z tą osobą umowy o poufności gwarantującej ochronę informacji poufnych w stopniu nie gorszym niż opisane w umowie o poufności zawartej przez niego z Cobin Angels.
3. W sytuacji, gdy osoba trzecia, o której mowa w §8, pkt. 2 podejmie decyzje o zainwestowaniu swoich środków finansowych w projekt inwestycyjny, który wcześniej oceniała na prośbę Anioła Biznesu Cobin Angels przed zawarciem umowy inwestycyjnej powinna zostać członkiem Klubu Aniołów
Biznesu Cobin Angels. W przypadku, gdy osoba oceniająca projekt dokona inwestycji z pominięciem Cobin Angels, Anioł Biznesu Cobin Angels, który korzystał z pomocy takiej osoby jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty i płatności związane z taką nieuprawnioną inwestycją.
§9
Warunki współpracy Pomysłodawcy Projektu Inwestycyjnego z Cobin Angels
1. Warunkami współpracy Pomysłodawcy projektu inwestycyjnego z Cobin Angels są łącznie:
a) Podpisanie umowy pozyskania kapitału (wraz z akceptacją Regulaminu) pomiędzy Pomysłodawcą a Cobin Angels,
b) Podpisanie umowy o zachowaniu poufności pomiędzy Pomysłodawcą a Cobin Angels,
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c) Pomysłodawca prezentuje projekt, którego jest autorem lub mający do niego pełne prawa właścicielskie i wynikające z niego profity oraz moc decyzyjną w procesie jego rozwoju.
d) Przekazanie do wglądu Cobin Angels pełnej dokumentacji projektu, w szczególności teasera
inwestycyjnego oraz biznesplanu przygotowanych przez Pomysłodawcę;
e) Przygotowując dokumentację projektu inwestycyjnego, Pomysłodawca projektu inwestycyjnego
może korzystać z własnego wzoru dokumentów lub wzoru Cobin Angels;
f) W przypadku braku istotnych danych w dokumentacji projektu inwestycyjnego, Cobin Angels
może poprosić o jej uzupełnienie po wcześniejszym ustaleniu zakresu brakujących informacji;
g) Informacje zawarte w dokumentacji projektu będą rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą oraz
będą przedstawiały obraz projektu inwestycyjnego zarysowanego według najlepszej wiedzy
i staranności Pomysłodawcy;
2. Cobin Angels ma prawo odrzucić projekt inwestycyjny po jego analizie i nie zakwalifikować go na
Sesję inwestycyjną.
3. Zasady współpracy opisuje każdorazowo umowa o pozyskanie kapitału zawierana z Pomysłodawcą.
4. We współpracy nie mogą brać udziału projekty inwestycyjne:
a) stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego,
b) uciążliwe dla pozostałych Aniołów Biznesu Cobin Angels lub Cobin Angels,
c) co do których Cobin Angels stwierdzi, iż są one konkurencyjne bądź zachodzi konflikt interesów
wobec innych projektów lub członków Cobin Angels,
d) sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi,
e) sprzeczne z misją, celami i standardami Cobin Angels,
f) niedopuszczone przez Cobin Angels z przyczyn formalno-prawnych.
5. W uzasadnionych wypadkach, Cobin Angels może podjąć decyzję o odstąpieniu od jednego lub
kilku warunków współpracy z Pomysłodawcą opisanych powyżej i wyrazić zgodę na współpracę
z Pomysłodawcą mimo niespełnienia przez Pomysłodawcę jednego lub kilku warunków opisanych
powyżej.
§ 10
Zasady przeprowadzania Sesji inwestycyjnych i procesu inwestycyjnego
1. Sesje inwestycyjne przeprowadzane są cyklicznie w wymiarze co najmniej 6 sesji w skali roku.
2. Podczas każdej Sesji inwestycyjnej co do zasady prezentowane są 3 projekty inwestycyjne.
3. Sesje inwestycyjne prowadzi osoba oddelegowana przez Cobin Angels.
4. Projekt inwestycyjny prezentowany jest przez pomysłodawcę w formie około 20 minutowego wystąpienia.
5. Podczas Sesji inwestycyjnej w trakcie prezentacji Projektów inwestycyjnych przez Pomysłodawców, Aniołowie Biznesu nie wypowiadają swoich deklaracji zaangażowania kapitału, ocen, krytyki
lub pochwał wobec tych projektów. Sesja służy pozyskaniu informacji, na podstawie których Anioł
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Biznesu podejmie później decyzję o chęci zapoznania się z dokumentacją projektu i rozpoczęciu
procesu inwestycyjnego.
6. Niezwłocznie po Sesji inwestycyjnej Cobin Angels kontaktuje się z Aniołami Biznesu Cobin Angels
w celu poznania opinii na temat przeprowadzonej sesji oraz zapytania o chęć poznania szczegółów
projektów inwestycyjnych. W sytuacji, gdy Aniołowie Biznesu wskażą projekty inwestycyjne, z którymi chcieliby się zapoznać wówczas o tym fakcie zostają poinformowani Pomysłodawcy tych projektów. Kolejnym krokiem Cobin Angels jest zorganizowanie spotkania zainteresowanych stron
bądź doprowadzenie do ich bezpośredniej komunikacji w innej formie. Podczas spotkania Aniołów
Biznesu z Pomysłodawcą ustalane są kolejne kroki procesu inwestycyjnego oraz rola Cobin Angels
w tym procesie.
7. W przypadku, gdy inwestycją w danym projekt inwestycyjny zainteresowani są Aniołowie Biznesu
w liczbie większej niż wynosi zapotrzebowanie Pomysłodawcy projektu inwestycyjnego, kwalifikacja Aniołów Biznesu do realizacji projektu inwestycyjnego dokonywana jest w toku negocjacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Pomysłodawca ma prawo do wskazania Aniołów Biznesu,
z którymi chciałby współpracować.
8. W sytuacji, gdy Cobin Angels będzie świadczył usługi na rzecz rozwoju projektu inwestycyjnego,
koniecznym jest uprzednie zawarcie odrębnej umowy określającej zakres takich usług i należne
wynagrodzenie.
§ 11
Zakończenie współpracy
1. Cobin Angels może zakończyć współpracę (pozbawić członkowska / rozwiązać umowę) z Aniołem
Biznesu lub/oraz Pomysłodawcą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) rażącego naruszenia postanowień regulaminu przez Pomysłodawcę lub Anioła Biznesu;
b) sprowadzenia szkody lub niebezpieczeństwa powstania szkody w mieniu Cobin Angels lub innego Anioła Biznesu;
c) wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Cobin Angels w związku z działalnością prowadzoną w ramach Projektu inwestycyjnego,
d) naruszenia przez Pomysłodawcę projektu inwestycyjnego lub Anioła Biznesu dóbr osobistych:
Cobin Angels lub innego Anioła Biznesu lub innego Pomysłodawcy.
2. Postanowienie odrębnych umów zawieranych przez Cobin Angels z Pomysłodawcami lub Aniołami
Biznesu mogą ograniczać, rozszerzać lub wyłączać postanowienie ust. 1 powyżej.
3. Oświadczenie o zakończeniu współpracy może być złożone przez Cobin Angels w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej (email).
4. Po zakończeniu współpracy Pomysłodawca Projektu Inwestycyjnego lub Anioł Biznesu Cobin Angels nie może domagać się od Cobin Angels zwrotu kosztów za wartości i prawa niematerialne
wniesione w trakcie współpracy.
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§ 12
Zasady komunikacji
1. Wszelkie dokumenty przekazywane wzajemnie Pomysłodawcom, Aniołom Biznesu lub Cobin Angels, na podstawie Regulaminu i odrębnych umów są uważane za dostarczone w przypadku, gdy
zostaną one przekazane listownie lub w formie elektronicznej na wskazany przez stronę adres
pocztowy lub adres email.
2. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych podanych w szczegółowym kwestionariuszu osobowym
w trakcie trwania współpracy Pomysłodawca lub Anioł Biznesu zobowiązany jest w terminie do
7 dni od zaistnienia zmiany poinformować o tym fakcie współpracujące z nim podmioty – pod rygorem
uznania, że doręczenia dokonywane za poprzedni adres (pocztowy lub elektroniczny) są skuteczne.
§ 13
Dane osobowe
Cobin Angels przetwarza dane osobowe Aniołów Biznesu i Pomysłodawców. Aniołowie Biznesu
i Pomysłodawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przyjmuje do wiadomości
informacje zawarte w Załączniku nr1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
§ 14
Zmiany Regulaminu
1. Cobin Angels zastrzega sobie prawo dokonywania zmian treści niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany w Regulaminie wprowadzane są decyzją Zarządu CobinAngels.
3. O zmianach niniejszego Regulaminu Cobin Angels zawiadomi Aniołów Biznesu Cobin Angels, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Powiadomienie może dla swej skuteczności
nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, Anioł Biznesu ma prawo rozwiązania umowy, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia o zmienionej treści regulaminu. Jeżeli w terminie określonym zdaniem poprzednim Anioł Biznesu Cobin Angels nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy, postanowienia zmienionego regulaminu staną się wiążące.
Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję
Regulamin Cobin Angels.

.................................................................................................
Data i podpis
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cobin Angels Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Górskiego 9, 00-033 numer KRS 0000373710 moich danych i przyjmuję do wiadomości poniższe fakty:
1. Cobin Angels sp. z o.o. jest administratorem Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926
z późn. zm.)
2. Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu to imię i nazwisko, adres, email, telefon
kontaktowy, numer PESEL, informacje na temat doświadczenia zawodowego oraz preferencji inwestycyjnych.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania współpracy.
4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Cobin Angels sp. z o.o. w celu świadczenia usług,
w celu archiwizacji, a także oferowania usług Cobin Angels oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Cobin Angels.
5. Cobin Angels sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), tzn.
w szczególności umożliwia Inwestorom wgląd do danych osobowych i ich poprawiania czy usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
6. Dane osobowe mogą być powierzone do zewnętrznego podmiotu przetwarzającego, z którym
Administrator ma umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych
będą ponadto instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (lub jego prawny następca: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych powinna
być kierowana na adres pocztowy lub elektroniczny Cobin Angels sp. z o. o.: kontakt@cobinangels.com.

…………………………………………………….....................................
Data i podpis
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