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REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ  

 
§ 1 Informacje ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie poleceń 

(„Program”). 

2. Organizatorem Programu jest Bartosz Czapiewski prowadzący indywidualną 

działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Czapiewski SkuteczneRaporty.pl, 

zarejestrowaną pod adresem ul. Św. Wincentego 128C lok. 4, 03-291 Warszawa, NIP 

5941476016, REGON 146032248, tel. 500196861 e-mail kontakt@skuteczneraporty.pl 

(„Organizator”). 

 
§ 2 Uczestnicy 

 
1. Uczestnikami Programu są Osoby polecające („Osoby Polecające”) i Klienci 

Organizatora („Klienci”). 

2. Osobą Polecającą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych prowadząca lub nieprowadząca działalności gospodarczej. 

3. Klientem, w rozumieniu Regulaminu, jest każdy podmiot, bez względu na formę prawną, 

który korzysta z produktów Organizatora i nabył je z polecenia Osoby polecającej. 

 

§ 3 Polecenie 

 
1. Polecenie polega na zamówieniu przez Klienta produktu oferowanego przez 

Organizatora: 

a) Pakietu kursów Akademia 4w1 

b) 4in1 Power Courses Bundle 

 poprzez wskazanie indywidualnego kodu identyfikującego („Kod”) Osobę Polecającą 

podczas składania ww. zamówienia („Zamówienie”) drogą mailową. Indywidualny 

kod jest przypisany poszczególnej Osobie Polecającej, a uzyskanie go następuje 

poprzez zgłoszenie się Osoby Polecającej do Programu. 

2. Osoba Polecająca zgłasza swoje uczestnictwo w Programie poprzez: 

a) wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej 

Organizatora lub przesłanie Organizatorowi w innej formie wypełnionego 

formularza („Formularz”), którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu 

b) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, wyrażenie stosownej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie (zgoda 

dobrowolna, lecz niezbędna do przystąpienia do Programu). 

3. Organizator, po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Osoby Polecającej nadaje jej drogą 

elektroniczną Kod. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia Osoby Polecającej i 

nienadania jej Kodu bez podania przyczyny. 

 
§ 4 Nagroda 

1. Nagroda („Nagroda”) to świadczenie pieniężne dla Osoby Polecającej w wysokości 40% 

wartości netto Zamówienia płatne na zasadach i po spełnieniu się warunków wskazanych 

poniżej. Nagroda nie jest należna w przypadkach wskazanych w ust. 7 poniżej. 

2. Wartość Nagrody będzie powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w przypadku, w którym Osoba Polecająca jest czynnym 

podatnikiem podatku od towarów i usług. 
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3. Nagroda obejmuje podatek dochodowy, do którego rozliczenia we własnym zakresie i 

na własną odpowiedzialność zobowiązana jest Osoba Polecająca zgodnie z przepisami 

prawa i treścią Formularza. 

4. Bezwzględnym warunkiem do nabycia prawa do Nagrody jest przestrzeganie przez 

Osobę Polecającą postanowień Regulaminu. 

5. Osoba Polecająca nabywa prawo do Nagrody po spełnieniu warunków Regulaminu 

łącznie z następującym warunkiem: 

Klient dokona zamówienia produktu Organizatora wskazując Kod podczas zamówienia 

oraz dokona płatności na rzecz Organizatora z tytułu nabycia produktu. 

6. Informacje o Nagrodzie będą przesyłane do Osoby Polecającej pocztą elektroniczną 

niezwłocznie po spełnieniu się warunków do nabycia prawa do Nagrody. 

7. Nagroda zostanie przekazana Osobie Polecającej na wskazany przez nią numer 

rachunku bankowego. Nagroda zostanie wypłacona w terminie 30 dni od momentu 

ziszczenia się warunków jej przyznania. 

8. Osoba Polecająca nie nabywa prawa do Nagrody w przypadku, gdy Klient odstąpił od 

zakupu produktu, nawet po dokonaniu zamówienia lub nie uiścił należności na rzecz 

Organizatora. 

§ 5 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Osób Polecających jest Organizator. Dane osobowe 

Osób Polecających przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji Programu, tj. w 

szczególności: 

5.1 umożliwienia uczestnictwa w Programie; 

5.2 ustalenia osób uprawnionych do Nagrody oraz ich przyznanie przez Organizatora; 

5.3 w związku z korespondencją; 

5.4 dla potrzeb technicznych Organizatora. 

na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) 

W przypadku wyrażenia odrębnych zgód, dane osobowe będą przetwarzane w celach 

objętych zgodą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. 

2. Dla celów związanych z uczestnictwem w Programie Organizator przetwarzał będzie 

następujące dane osobowe Osoby Polecającej: 

7.1 imię i nazwisko 

7.2 adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej 

7.3 adres korespondencyjny 

7.4 numer rachunku bankowego 

7.5 numer PESEL lub NIP 

7.6 nr telefonu 

7.7 adres e-mail 

7.8 nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego 

3. Dane osobowe Osób Polecających przetwarzane w związku z uczestnictwem będą 

przetwarzane do momentu trwania Programu, a dane przetwarzane w celach objętych 

odrębnymi zgodami będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie. 

4. Dane osobowe Osób Polecających mogą być ujawnione pracownikom lub 

współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia 

Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami 

powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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5. Uczestnicy Programu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Uczestnicy 

Programu mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

6. Podanie danych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

powyższych celów. 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących 

w szczególności: zmianę powszechnie obowiązującego prawa mającego zastosowanie 

do Programu, niską skuteczność Programu, istotne zastrzeżenia Osób Polecających lub 

Klientów do Programu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez 

Uczestników. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje poprzez stosowny 

komunikat zamieszczony na stronie internetowej Organizatora. Do poleceń dokonanych 

przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu z dnia 

polecenia. 

2. Organizator może zakończyć Program z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia 

umieszczając stosowną informację na stronie internetowej, z zastrzeżeniem, że do 

Poleceń dokonanych przed dniem zakończenia Programu, Regulamin pozostaje 

wiążący. 

3. Uczestnicy Programu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą telefoniczną, 

elektroniczną bądź listowną na dane wskazane w nagłówku Regulaminu. Organizator 

zastrzega prawo do wykluczenia z Programu, Osoby Polecającej, która narusza 

postanowienia Regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

www.skuteczneraporty.pl. 

5. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać na adres e-mail Organizatora. 

Organizator odpowiada na reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4  

Załącznik do Regulaminu – wzór Formularza, o którym mowa w Regulaminie 

 

 

imię i nazwisko  

adres zamieszkania lub prowadzenia 

działalności gospodarczej1 

 

adres korespondencyjny  

numer rachunku bankowego  

numer PESEL lub NIP2  

nr telefonu  

adres e-mail  

nazwa i adres właściwego urzędu 

skarbowego3 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach opisanych w 

Regulaminie. 

 

Podpis Osoby Polecającej 

 

 

……………………………….. 

 
1 - adres zamieszkania dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. A 

adres prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą 
2 - PESEL dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. NIP dotyczy 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
3 - dotyczy wyłącznie osób nieprowadzących działalności gospodarczej 


