IQRF Alliance Regulamin

Regulamin IQRF Alliance z.s.
I Preambuła
Art. 1 Charakterystyka IQRF Alliance
1.

IQRF Alliance (zwane dalej "Aliansem") jest otwartym stowarzyszeniem o charakterze non-profit podmiotów
prawnych zainteresowanych współpracą korzystną dla obu stron w zakresie rozwoju, produkcji, promocji i
sprzedaży urządzeń wykorzystujących technologię IQRF® oraz powiązane z nim oprogramowanie i usługi.

2.

Alians jest zarejestrowanym stowarzyszeniem zgodnie z § 214 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeksu cywilnego, z
siedzibą przy ulicy Průmyslová 1275, Jičín, kod pocztowy 506 01, Republika Czeska, alliance@iqrf.org.

3.

Zarząd jest najważnieszym organem Aliansu.

4.

Dyrektor generalny (CEO) jest upoważniony do reprezentowania Aliansu.

Art. 2 Cele Aliansu
5.

Celem Aliansu jest:
a.

wspieranie rozwoju technologii, produktów, oprogramowania, rozwiązań, usług i projektów opartych na
technologii IQRF®, zarówno w zakresie rozwoju technologicznego, jak i promocji i / lub komercyjnego ich
wykorzystania;

b.

wspieranie wzajemnej współpracy i wymiany informacji między jej członkami;

c.

promowanie marki IQRF® oraz produktów, rozwiązań i projektów na niej opartych, a także promowanie
IQRF® w ogólnej świadomości, jako jednej z kluczowych technologii bezprzewodowych wykorzystywanych
w Internecie Rzeczy;

d.

zdefiniowanie spójnego standardu, procesu certyfikacji produktów i infrastruktury IT w celu zapewnienia
interoperacyjności IQRF®.

II Członkostwo w Alliance
Art. 3 Rodzaje członkostwa
1.

Członek - Sponsor
a.

Członek - Sponsor określa firmę zainteresowaną dużym wpływem na kierunki rozwoju Aliansu, będącą
gotową aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu Aliansem, kosztach finansowych, promocji i rozwoju
technicznym.

b.

Opłata członka sponsora wpłacana w formie ryczałtu do Alliance wynosi 1 000 € bez VAT.

c.

Członek Sponsor posiada następujące prawa:
i.

możliwość posiadania trzech swoich przedstawicieli w zarządzie Aliansu;

ii.

możliwość posiadania jednego lub więcej swoich przedstawicieli we wszystkich komitetach;

iii.

możliwość głosowania we wszystkich komisjach (jeden głos na członka i komitet);

iv.

możliwość nabywania HWPID w celu certyfikacji do 128 własnych interoperacyjnych produktów;

v.

możliwość używania logo Aliansu i / lub certyfikatu na swoich certyfikowanych produktach, stronach
internetowych i materiałach promocyjnych;

vi.

możliwość włączenia się do informacji prasowych i wywiadów dotyczących Aliansu;

IQRF_Alliance_Bylaws – PL 180101

1

rev. 180101

IQRF Alliance Regulamin

2.

vii.

dostęp do strony internetowej członków i zasobów informacyjnych Aliansu;

viii.

możliwość otrzymywania wiadomości e-mail i innych informacji przeznaczonych wyłącznie dla
członków Aliansu.

d.

Opłata za usługi dla sponsora wynosi 100 000 € rocznie bez VAT.

e.

Po wpłaceniu opłaty, Alliance zapewnia następujące usługi dla Sponsora:
i.

Partnerstwo typu Platinum na regularnym zjeżdzie IQRF Summit - bezpłatnie;

ii.

bezpłatny wstęp na wydarzenia i spotkania sieciowe oraz społecznościowe organizowane przez
Alians;

iii.

promocja firmy jako Sponsora na stronie internetowej Aliansu, na materiałach drukowanych, na
międzynarodowych targach i konferencjach oraz w pozostałych działaniach PR Aliansu;

iv.

priorytetowe promowanie produktów i usług członków na stronie internetowej Aliansu, na
materiałach drukowanych, na targach i konferencjach oraz w pozostałych działaniach PR Aliansu;

v.

budżet w wysokości 20 000 € rocznie na zdefiniowane przez Alians działania marketingowe i inne
eventy PR;

vi.

obsługa do 20 studiów przypadków na bazie dostarczonych dokumentów w formularzach on-line,
materiałach drukowanych i prezentacjach PPT;

vii.

publikowanie do 20 artykułów prasowych i PR na bazie dostarczonych dokumentów;

viii.

bezpłatna certyfikacja interoperacyjności IQRF dla maksymalnie 128 własnych produktów.

Członek – Współtwórca
a.

Współtwórca oznacza firmę aspirującą do wpływania na kierunek rozwoju Aliansu, głównie poprzez pracę
w komitetach.

b.

Opłata członkowska Członka – współtwórcy wpłacana w formie ryczałtu do Aliansu wynosi 300 € bez VAT.

c.

Członek współtwórca posiada następujące prawa:
i.

możliwość posiadania jednego lub więcej swoich przedstawicieli we wszystkich komitetach;

ii.

możliwość głosowania we wszystkich komitetach (jeden głos na członka i komitet);

iii.

możliwość nabywania HWPID w celu certyfikacji do 64 własnych produktów interoperacyjnych;

iv.

używać logo Aliansu i / lub certyfikatu na swoich certyfikowanych produktach, stronach
internetowych i materiałach promocyjnych;

v.

możliwość włączenia się do informacji prasowych i wywiadów dotyczących Aliansu;

vi.

dostęp do strony internetowej członków i zasobów informacyjnych Aliansu;

vii.

możliwość otrzymywania wiadomości e-mail i innych informacji przeznaczonych wyłącznie dla
członków Aliansu.

d.

Opłata za usługi dla członka - współtwórcy wynosi 6 000 € rocznie bez VAT.

e.

Po wpłaceniu opłaty, Alians zapewnia następujące usługi dla współtwórcy:
i.

Partnerstwo typu Złotego na regularnym zjeżdzie IQRF Summit - bezpłatnie;

ii.

bezpłatny wstęp na wydarzenia i spotkania sieciowe oraz społecznościowe organizowane przez
Alians;
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iii.

promocja firmy jako Współtwórcy na stronie internetowej Aliansu, na materiałach drukowanych, na
międzynarodowych targach i konferencjach oraz w pozostałych działaniach PR Aliansu;

iv.

priorytetowe promowanie produktów i usług członków na stronie internetowej Aliansu, na
materiałach drukowanych, na targach i konferencjach oraz w pozostałych działaniach PR Aliansu;

v.

budżet w wysokości 2000 € rocznie na zdefiniowane przez Alians działania marketingowe i inne
eventy PR;

vi.

obsługa do 6 studiów przypadków na bazie dostarczonych dokumentów w formularzach on-line,
materiałach drukowanych i prezentacjach PPT;

vii.

publikowanie do 6 artykułów prasowych i PR na bazie dostarczonych dokumentów;

viii.

bezpłatna certyfikacja interoperacyjności IQRF dla maksymalnie 64 własnych produktów.

Członek - Adopter
a.

Członek - Adopter oznacza firmę aspirującą do korzystania z zasobów technicznych Aliansu, społeczności i
aktywów marketingowych w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej i poprawy swojej sytuacji
rynkowej.

b.

Opłata członkowska członka Adoptera należnego w formie ryczałtu po przystąpieniu do Aliansu wynosi
100 EUR bez VAT.

c.

Członkostwo daje następujące prawa:
i.

posiadanie jednego lub więcej swoich przedstawicieli w komitecie technicznym i marketingowym bez
prawa głosu, tylko zdolność doradcza;

ii.

możliwość nabywania HWPID w celu certyfikacji do 16 własnych interoperacyjnych produktów;

iii.

używać logo Aliansu i / lub certyfikatu na swoich certyfikowanych produktach, stronach
internetowych i materiałach promocyjnych;

iv.

możliwość włączenia się do informacji prasowych i wywiadów dotyczących Aliansu;

v.

dostęp do strony internetowej członków i zasobów informacyjnych Aliansu;

vi.

możliwość otrzymywania wiadomości e-mail i innych informacji przeznaczonych wyłącznie dla
członków Aliansu.

d.

Opłata za usługi dla członka - adoptera wynosi 1 000 € rocznie bez VAT.

e.

Po wpłaceniu opłaty, Alians zapewnia następujące usługi dla współtwórcy:
i.

Partnerstwo typu srebrnego na regularnym zjeździe IQRF Summit - bezpłatnie;

ii.

bezpłatny wstęp na wydarzenia i spotkania sieciowe oraz społecznościowe organizowane przez
Alians;

iii.

promocja firmy jako Adopter na stronie internetowej Aliansu, na materiałach drukowanych, na
międzynarodowych targach i konferencjach oraz w pozostałych działaniach PR Aliansu;

iv.

promowanie produktów i usług członków na stronie internetowej Aliansu, na materiałach
drukowanych, na targach i konferencjach oraz w pozostałych działaniach PR Aliansu;

v.

obsługa do 2 studiów przypadków na bazie dostarczonych dokumentów w formularzach on-line,
materiałach drukowanych i prezentacjach PPT;

vi.

publikowanie do 2 artykułów prasowych i PR, na bazie dostarczonych dokumentów;

vii.

bezpłatna certyfikacja interoperacyjności IQRF dla maksymalnie 16 własnych produktów.
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f.

Jeśli członek Adopter jest startupem lub młodą firmą, może również zostać członkiem programu IQRF®
Start-up pod następującymi warunkami:
i.

Firma została założona nie później niż trzy lata przed przystąpieniem do Aliansu;

ii.

Firma planuje lub pracuje nad produktem bezpośrednio związanym z ekosystemem IQRF®;

iii.

Poza podpisaniem umowy do Regulaminu, firma przedstawia krótki biznesplan i pomyślnie kończy
rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem programu IQRF® Start-up;

iv.

Dyrektor generalny (CEO) zatwierdza udział firmy w programie IQRF® Start-up;

v.

Członek programu IQRF® Start-up jest zwolniony z wszelkich opłat członkowskich i opłat za usługi
Aliansu;

vi.

Członkostwo w programie IQRF® Start-up jest udzielane na 1 rok i może zostać przedłużone na
kolejny okres do 1 roku, na podstawie zaktualizowanego biznesplanu, prezentacji wyników
osiągniętych w roku poprzednim kierownikowi programu IQRF® Start-up oraz zatwierdzenie przez
Dyrektora Generalnego (CEO).

4.

Instytucjonalny członek

a.

Instytucjonalny członek oznacza organizację nienastawioną na zysk lub instytucję, która otrzymuje dotacje
z budżetu państwa (szkoła średnia lub uniwersytet, centrum innowacji, ośrodek rozwoju itp.),
zainteresowaną uczestnictwem w programie IQRF® Smart School, wspierając program IQRF® Start-up i /
lub w inny sposób przyczyniając się do rozwoju Aliansu i korzystając członkostwa.

b.

Instytucjonalny członek jest trwale zwolniony z opłat członkowskich i usługowych Aliansu.

c.

Instytucjonalny członek Aliansu ma następujące prawa:
i.

może posiadać jednego lub więcej przedstawicieli w komitetach technicznych i marketingowych, bez
prawa do głosowania - tylko zdolność doradcza;

ii.

używać logo Aliansu na swojej stronie internetowej i materiałach promocyjnych;

iii.

wykorzystywanie działań marketingowych i promocyjnych Aliansu do realizacji usług Aliansu

iv.

możliwość włączenia się do informacji prasowych i wywiadów dotyczących Aliansu;

v.

dostęp do strony internetowej członków i zasobów informacyjnych Aliansu;

vi.

możliwość otrzymywania wiadomości e-mail i innych informacji przeznaczonych wyłącznie dla
członków Aliansu.

d.

Jeśli członkiem instytucjonalnym jest szkoła średnia lub uniwersytet, mogą również zostać członkami
programu IQRF® Smart School, mając następujące prawa i obowiązki:
i.

Organizacja ma prawo do używania nazwy IQRF® Smart School oraz logo IQRF® Smart School na
swojej stronie internetowej i materiałach promocyjnych;

ii.

Organizacja uzyskuje dostęp do materiałów edukacyjnych na temat IQRF® i może z nich korzystać w
celach dydaktycznych, badawczych i rozwojowych;

iii.

Organizacja ma prawo uczestniczyć w konkursach organizowanych przez Alians;

iv.

Zatrudniając własnych przeszkolonych i certyfikowanych opiekunów, organizacja może zapewnić
swoim uczniom certyfikat potwierdzający znajomość IQRF® bazując na przygotowanych testów;

v.

Jako członek Programu IQRF® Smart School organizacja podejmuje działania w kierunku zapewnienia
szkoleń i / lub promocji IQRF® w ramach swojej organizacji i regionu.
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Art. 4 Składka członkowska
1.

Składka członkowska jest jednorazową składką, która uprawnia Członka do uprawnień wynikających z art.
3 niniejszego dokumentu i ustala rodzaj członkostwa.

2.

Składka członkowska ustalana jest przez zarząd Alians indywidualnie dla każdego rodzaju członkostwa.

3.

Składka członkowska jest płatna w dniu, w którym aplikujący został członkiem Aliansu.

Art. 5 Opłata za usługę
1.

Opłata za usługę stanowi regularną opłatę za usługi określone w art. 3 niniejszej umowy, które Alians
zapewnia członkowi zgodnie z typem jego członkostwa.

2.

Opłata za usługę ustalana jest przez Zarząd Aliansu indywidualnie dla każdego rodzaju członkostwa.

3.

Opłata za usługę jest płatna w dniu, w którym aplikujący staje się członkiem Aliansu, a następnie w dniu
rocznicy wstąpienia.
Art. 6 Rozpoczącie członkostwa

1.

O przyjęciu członka Aliansu decyduje Dyrektor Generalny (CEO), a w przypadku członka „Sponsor” Zarząd
Aliansu, na podstawie podpisanej Umowy do Regulaminu oraz opłacenia składki członkowskiej i opłat za
usługi lub wypełnienia warunków określonych dla danego rodzaju członkostwa.

2.

Przebieg procesu wstąpienia do Aliansu:

a.

Aplikujący wypełnia formularz opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Aliansu;

b.

Aplikujący podpisuje Umowę do Regulaminu, której skan wysyła na adres alliance@iqrf.org, lub przesyła
dwie kopie do siedziby Aliansu;

c.

Aplikujący opłaca fakturę proforma lub spełnia wymagania dla rodzaju członkostwa, które zwolniają z
opłaty członkowskiej;

d.

W przypadku zaakceptowania wniosku, Dyrektor Generalny (CEO) podpisuje Umowę do Regulaminu
podpisaną i przesłaną przez aplikującego. Aplikujący staje się członkiem z dniem podpisania Umowy do
Regulaminu przez oba podmioty;

e.

Po podpisaniu Umowy do Regulaminu, Alians wysyła do nowego członka następujące informacje:

3.

i.

zeskanowaną lub oryginał podpisanej Umowy do Regulaminu;

ii.

faktury za składkę członkowską i opłaty za usługi;

iii.

e-mail informacyjny z dostępem do strefy członków;

iv.

inne ważne i aktualne informacje.
Lista członków Aliansu będzie jawna i publikowana na oficjalnej stronie internetowej Aliansu.
Art. 7 Zerwanie lub wypowiedzenie członkostwa

1.

W przypadku nieuiszczenia przez Członka Aliansu opłaty za usługę nie później niż jeden miesiąc po
terminie, Dyrektor generalny (CEO) może podjąć decyzję o zawieszeniu wykonania usługi zgodnie z art. 3
niniejszej umowy, do momentu pełnego wniesienia opłaty za usługę.
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2.

W przypadku nieuiszczenia przez Członka Aliansu opłaty za usługę nie później niż trzy miesiące po
terminie, Dyrektor Generalny (CEO) może podjąć decyzję o zawieszeniu członkostwa w Aliansie, do
momentu całkowitego uiszczenia opłaty za usługę.

3.

Członkostwo w Aliansie może zostać zawieszone lub rozwiązane według uznania Zarządu, w szczególności
na podstawie następujących faktów:
a.

Informacje podane we wniosku aplikacyjnym okazują się nieprawdziwe lub niekompletne;

b.

Członek Aliansu narusza którekolwiek z obowiązków określonych niniejszym dokumentem w sposób
poważny;

c.

Członek działa wbrew założonym przez Alliance celom

4.

Członkostwo w Aliansie może być dalej zawieszone lub zakończone na wniosek zainteresowanego
Członka.

a.

Każdy członek Aliansu ma prawo zawiesić lub wypowiedzieć członkostwo w Aliansie. W tym przypadku
jego członkostwo zostanie zawieszone lub rozwiązane z dniem doręczenia pisemnego zawiadomienia do
siedziby statutowej Aliansu.

5.

W przypadku zawieszenia lub zakończenia członkostwa, Członek nie ma prawa do zwrotu jakiejkolwiek
części opłaconego członkostwa lub opłat za usługi.
Art. 8 Obowiązki czlonka Alliance

1.

Każdy członek Aliansu, w szczególności:

a.

Wypełnia i podpisuje regulamin zgodnie z prawdą;

b.

Płaci w odpowiednim czasie na rzecz Aliansu opłatę za usługi świadczone przez Alians zgodnie z typem ich
członkostwa;

c.

Przestrzega zasad etycznego postępowania, w szczególności, aby działać w sposób wykwalifikowany, w
dobrej wierze, z najwyższą starannością, uczciwie, grzecznie, lojalnie, pomocniczo i zgodnie z dobrymi
obyczajami. Członkowie Aliansu dążą w swoich działaniach do nie wyrządzania szkody uzasadnionym
interesariuszom Aliansu lub jego Członków oraz działają zgodnie z zasadami równości i bezstronnego
zachowania wobec wszystkich, bez względu na ich rasę, religię, narodowość, płeć, wiek. Żaden członek
Alliance, bezpośrednio ani pośrednio, nie może angażować się w żadną działalność, która mogłaby być
interpretowana jako poszukiwanie lub wymuszanie łapówek, nielegalnych prowizji lub innych płatności
lub korzyści;

d.

Zapewnienie Aliansu cyfrowej wersji logo członka w formacie wektorowym lub jako obrazu o wysokiej
rozdzielczości;

e.

Umożliwienie Aliansowi używania logo członkowów Aliansu w celu promowania firmy, marek, produktów,
usług, rozwiązań i projektów Członka oraz promowania Aliansu jako całości.

f.

W przypadku wyraźnego wniosku Członka, korzystanie z jego logo wymaga indywidualnej zgody dla każdej
ze spraw.

g.

Promować zgodnie ze swoimi możliwościami dobre imię IQRF® i Aliansu.

Art. 9 Partnerzy Alliance
1.

Zarząd jest uprawniony do zatwierdzenia wszelkiej wzajemnej wolnej współpracy między Aliansem a inną
organizacją. Nie będąc członkiem Aliansu, każda taka organizacja będzie określana mianem IQRF® Alliance
Partner.

2.

Partnerzy Aliansu mogą być wymienieni na stronie internetowej Aliansu w zakładce Partners.
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III. Komitety
Art. 10 Komitety i ich obowiązki
1.

Komitety są dobrowolnymi grupami roboczymi członków Aliansu, w których członkowie mogą w różny
sposób przyczyniać się do realizacji celów Aliansu.

2.

Cele komitetów:

a.

stwarzyć środowisko dla efektywnej współpracy członków w kluczowych obszarach działań Aliansu;

b.

przygotować uzgodnione wyniki Komitetu ds. rozwoju danego obszaru Aliansu;

c.

wdrażać uzgodnione kroki w ramach Komitetu.

Art.11 Przewodniczący i członkowie komisji
1.

Przewodniczący Komitetu

a.

Dyrektor generalny (CEO) powołuje i odwołuje przewodniczącego komitetu.

b.

Przewodniczącym komitetu może być przedstawiciel organizacji sposnora lub współtwórcy.

c.

Przewodniczący komitetu jest odpowiedzialny za:
i.

Regularne (comiesięczne) posiedzenia komitetu;

ii.

Prace administracyjne w ramach komitetu (zaproszenia, lista członków komitetu, protokoły z
posiedzeń, wyniki itd.);

iii.

Zapewnienie głosów w komitecie;

iv.

Przesyłanie wyników komitetu do zatwierdzenia dyrektorowi generalnemu;

v.

Przedstawienie wyników pracy komitetu i wdrożenie uzgodnionych kroków;

d.

Przewodniczący komitetu ma prawo odmówić członkowi komitetu lub wypowiedzieć udział członka
komitetu, z wyjątkiem Członków Sponsorów i Współtwórców, zwłaszcza gdy członek komitetu nie
zachowuje się godnie i konstruktywnie i / lub nie przyczynia się do pracy komitetu.

e.

Przewodniczący komitetu nie ma prawa do wynagrodzenia za zajmowane stanowisko przewodniczącego
komitetu.

2.

Członek komitetu

a.

Członkowie komitetu będą aktywni i konstruktywni w swoim podejściu do działań komitetu i w zależności
od ich możliwości, w wykonywaniu zadań powierzonych przez komitet.

b.

Przedstawiciele członków sponsora i współtwórców mają prawo do głosowania podczas zatwierdzania
wyników pracy komitetu. Przedstawiciele adoptera i członków instytucji nie mają takiego prawa.

c.

Osoby ubiegające się o członkostwo w komitecie składają wniosek do przewodniczącego komitetu o
wpisanie na listę członków komitetu.

d.

Członkowie komitetu nie są uprawnieni do żadnego wynagrodzenia za swoją pracę w komitecie.

Art. 12 Rodzaje Komitetów
1.

Komitet strategiczny

a.

Komitet strategiczny składa się z przedstawicieli sponsora i współtwórcy.
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b.

Główne zadania komitetu strategicznego to:
i.

tworzenie i aktualizowanie długoterminowych i rocznych planów strategicznych Aliansu;

ii.

planowanie wyników i kluczowych działań Aliansu zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i
technicznym;

iii.

planowanie rozwoju ekosystemu IQRF®.

2.

Komitet techniczny

a.

Komitet techniczny składa się z przedstawicieli sponsora, współtwórcy, adoptera i instytucji.

b.

Głównym zadaniem komitetu technicznego są:
i.

definiowanie standaryzacji urządzeń i bram IQRF®;

ii.

określenie procesu certyfikacji interoperacyjnych urządzeń i bram IQRF® oraz nadzór nad ich
wdrażaniem i eksploatacją;

iii.

zdefiniowanie koncepcji infrastruktury IT w celu łatwego korzystania z certyfikowanych produktów
IQRF® oraz nadzorowanie jej wdrożenia i eksploatacji;

iv.

zdefiniowanie koncepcji certyfikowanej bazy danych produktów IQRF® oraz nadzór nad jej
wdrożeniem i eksploatacją;

v.

współpraca z komitetem ds. marketingu w celu przygotowania technicznych materiałów
marketingowych;

vi.

współpraca z komitetem
interoperacyjnego IQRF®;

strategicznym nad

planami rozwoju

standardu

i ekosystemu

3.

Komitet ds. Marketingu

a.

Komitet ds. marketingu składa się z przedstawicieli sponsora, wspóltwórcy, adoptera i instytucji.

b.

Głównym zadaniem komitetu marketingowego są:
i.

tworzenie drukowanych i cyfrowych materiałów marketingowych;

ii.

organizowanie imprez promujących produkty, rozwiązania i usługi oparte na IQRF®;

iii.

utrzymywanie i rozwijanie strony internetowej Aliansu;

iv.

promowanie IQRF® za pośrednictwem PR i sieci społecznościowych.

4.

Inne komitety

a.

Utworzenie lub zamknięcie komitetu jest zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego na wniosek sponsora
lub współtwórcy.

IV. Własność Intelektualna
Art. 13 Własność intelektualna
1.

Alians używa marki IQRF® na mocy umowy licencyjnej z IQRF Tech s.r.o.

2.

Wszelkie patenty i wzory stosowane przy IQRF®, jak również znaki towarowe IQRF® OS, IQRF® DPA, IQRF®
SDK, IQRF® IDE, itp. pozostają wyłączną własnością IQRF Tech s.r.o.

3.

Alians i IQRF Tech s.r.o wspólnie zarządzają:
a.

dokumentacją techniczną IQRF® Standard;

b.

Infrastrukturą informatyczną zapewniającą prostą obsługę certyfikowanych produktów IQRF®;
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4.

c.

hasłami, kluczami certyfikacyjnymi i innymi funkcjami bezpieczeństwa zarządzanych systemów i usług;

d.

wynikami i materiałami komitetów;

e.

materiałami marketingowymi Aliansu;

f.

stroną internetową Aliansu i jej zawartością

g.

dokumentacją, bazą danych i procesem certyfikacji produktów IQRF®.

Wszelkie materiały, sugestie, pomysły i zalecenia członków komitetów mogą być wykorzystywane do
tworzenia własności intelektualnej Aliansu, chyba że członek jednoznacznie zidentyfikuje udostępnione
informacje jako poufne.

V. Standaryzacja i certyfikacja interoperacyjności IQRF®
Art. 14 Standaryzacja i certyfikacja interoperacyjności IQRF®
1.

Cele standaryzacji IQRF®:
a.

zapewnienie interoperacyjności produktów IQRF® różnych producentów (ujednolicenie kontroli nad
wspólnymi urządzeniami peryferyjnymi poprzez standaryzację poleceń IQRF® DPA);

b.

prostą integrację IQRF® Standard z urządzeniami terminalowymi, bramami, chmurami, aplikacjami
mobilnymi itp.

2.

Standaryzację IQRF® zapewnia komitet techniczny Aliansu.

3.

Standard IQRF® jest publicznie dostępny na stronie internetowej Aliansu.

Art.15 Certyfikacja interoperacyjności IQRF®
1.

Cele certyfikacyjne IQRF®:
a.

zapewnienie interoperacyjności produktów IQRF® Alians;

b.

zapewnienie klienta, że urządzenie jest interoperacyjne z ekosystemem IQRF® i może być
kontrolowane za pomocą standardowych poleceń IQRF® DPA.

2.

Certyfikacja IQRF® zostanie określona i dostarczona (lub przydzielona) przez komitet techniczny Aliansu.

3.

Wszelkie materiały potrzebne do certyfikacji produktu są dostępne na stronie internetowej Alliance.

4.

Certyfikowany produkt może być oznaczony logotypem IQRF® Certified.

Art.16 Infrastruktura informatyczna wspierająca interoperacyjność IQRF®
1.

Cele:
a.

prosta (plug-and-play) instalacja interoperacyjnego produktu IQRF®;

b.

minimalizowanie błędów związanych z wadliwą instalacją lub programowaniem produktów IQRF®;

c.

zapewnienie ujednoliconej bazy danych wszystkich interoperacyjnych produktów IQRF®.

2.

Infrastruktura IT zostanie określona przez komitet techniczny Aliansu, który również nadzoruje jej
wdrożenie i działanie.
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VI. Organizacja Alliance
Art.17 Zarząd Alliance
1.

Zarząd Alliance składa się z:

a.

przedstawicieli sponsorów, z których każdy ma trzech członków;

2.

Zarząd wykonuje następujące zadania i uprawnienia:

a.

być najwyższym organem Aliansu;

b.

zatwierdza regulamin Aliansu, w tym składki członkowskie i opłaty za usługi;

c.

zatwierdza wynik finansowy Aliansu (dostępny wyłącznie dla członków zarządu);

d.

powołuje i odwołuje CEO;

e.

określa zadania i uprawnienia CEO;

f.

ustala ewentualne wynagrodzenie CEO;

g.

powołuje i odwołuje CTO;

h.

określa zadania i uprawnienia CTO;

i.

zatwierdza przystąpienie członków-sponsorów;

j.

decyduje o zniesieniu, połączeniu lub przekształceniu Aliansu.

3.

Decyzję zarządu podejmuje się zwykłą większością głosów wszystkich przedstawicieli. Dopuszcza się
stosowanie komunikacji zdalnej.

4.

Minimalna częstotliwość posiedzeń Zarządu Alliance przypada raz na rok.

Art. 18 Dyrektor generalny (CEO)
1.

Dyrektor Generalny (CEO) jest osobą fizyczną działającą jako upoważniony przedstawiciel na podstawie
nominacji Zarządu Aliansu.

2.

Dyrektor Generalny ma następujące zadania i uprawnienia:

a.

jest mianowany na 3 lata;

b.

powołuje i odwołuje przewodniczących komitetów;

c.

ustanawia i rozwiązuje komitety;

d.

zatwierdza wyniki komitetu;

e.

bierze udział we wszystkich posiedzeniach komitetów i Zarządu;

f.

wspiera pracę komitetów;

g.

jest przewodniczącym komitetu strategicznego;

h.

reprezentuje Alians w miejscach publicznych, konferencjach, wystawach, wydarzeniach, mediach, firmach
itp.;

i.

wspiera współpracę członków Aliansu;

j.

zatwierdza przystąpienie członków do Aliansu;

k.

zarządza zakupem i sprzedażą towarów i usług;
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l.

podpisuje umowy w imieniu Aliansu;

m. przygotowuwuje budżet Aliansu;
n.

jest odpowiedzialny za administrację i rachunkowość Aliansu;

o.

otrzymuje wynagrodzenie na podstawie decyzji Zarządu Aliansu.

Art.19 CTO
1.

CTO jest osobą fizyczną zajmującą stanowisko na podstawie powołania przez Zarząd Aliansu.

2.

CTO ma następujące zadania i uprawnienia:

a.

jest przewodniczącym lub członkiem komitetu technicznego;

b.

koordynuje działania w obszarach technicznych Aliansu;

c.

reprezentuje Alians podczas spotkań technicznych, dyskusji i prezentacji.

VII. Przepisy przejściowe
1.

IQRF Alliance z.s. jest następcą wolnego stowarzyszenia bez osobowości prawnej stowarzyszenia IQRF
Alliance, a w momencie jego utworzenia przyjmuje wszystkich członków i porządek pierwotnego
stowarzyszenia. Stworzenie IQRF Alliance z.s. kończy działalność pierwotnego stowarzyszenia bez
osobowości prawnej.

2.

Członkowie komercyjni pierwotnego stowarzyszenia (opłacający składki członkowskie) będą uważani za
członków adoptera od czasu utworzenia IQRF Alliance z.s. Wypłata opłat serwisowych na rzecz IQRF
Alliance z.s. będzie uznana za akceptację niniejszego regulaminu oraz członkostwo w IQRF Alliance z.s.
Członkowie komercyjni pierwotnego stowarzyszenia nie płacą składki członkowskiej.

3.

Niekomercyjni członkowie pierwotnego stowarzyszenia (trwale zwolnieni z opłat członkowskich) uważani
są za członków Instytucji od momentu utworzenia IQRF Alliance z.s

a.

Szkoły średnie i uniwersytety, które są częścią programu IQRF Smart School, pozostają w nim z
automatycznie.

4.

Każdy członek, którego członkostwo zostało ustanowione na mocy niniejszego artykułu i który nie zgadza
się z członkostwem w IQRF Alliance z.s. może wypowiedzieć członkostwo w dowolnym momencie zgodnie
z art. 7 niniejszego.

5.

Każdy członek, którego członkostwo zostało ustanowione zgodnie z niniejszym artykułem, zostanie
poinformowany o członkostwie w IQRF Alliance z.s. e-mailem nie później niż miesiąc po utworzeniu IQRF
Alliance z.s.

VIII Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy dokonywane są przez Zarząd, który powiadamia wszystkich
członków ozaistnieniu takiej zmiany nie później niż na miesiąc przed jej wejściem w życie. W przypadku
braku akceptacji jakiejkolwiek poprawki do niniejszego Regulaminu, każdy członek ma prawo do
wypowiedzenia członkostwa poprzez rezygnację z Aliansu.

2.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem wejścia Aliansu do publicznego rejestru.

3.

W przypadku rozbieżności w interpretacji lub tłumaczeniu Regulaminu pomiędzy wersją Polską oraz
Angielską, decydujące brzmienie strony przyznają wersji angielskiej. Wersja polskojęzyczna niniejszego
regulaminu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych.
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