
Regulamin Programu Partnerskiego 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 

1. Partnerem 

a 

2. IntegraDesign Mariusz Barczyk z siedzibą w Częstochowie, przy al. Niepodległości 48/40 

wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem: 81816, NIP: 9491912205, 

REGON: 240533147, prowadzący serwis pod adresem IdAds.pl,  zwaną dalej Organizatorem.  

 

 

I. Informacje Podstawowe 

1. Program Partnerski, zwany w niniejszym Regulaminie Programem, umożliwia 

Partnerowi pozyskiwanie środków pieniężnych za Skuteczne Polecenia usług 

Organizatora oraz wykorzystywanie ich na zakup usług Organizatora lub 

przekazywanie na wskazany przez Partnera rachunek bankowy. 

2. Partnerem Programu może zostad każdy podmiot posiadający zdolnośd prawną.  

3. Potencjalny Klient to każdy podmiot, który nie jest ani nie był Klientem Organizatora. 

4. Przez Skuteczne Polecenie usług Organizatora rozumie się  polecenie, w wyniku 

którego Klient Polecony dokona zamówienia oraz zapłaty za usługę Organizatora. 

 

 

II. Uczestnictwo w programie 

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i całkowicie darmowe. 

2. Użytkownik uzyskuje status Partnera Programu, akceptując Regulamin przez 

pierwsze polecenie usług Organizatora, co jednocześnie oznacza przystąpienie do 

Programu. 

3. Partner w celu polecenia usług Organizatora musi posługiwad się swoim unikalnym 

Nickiem, na podstawie którego  będą zliczane Skuteczne Polecenia.  

4. W celu wypłacenia zgromadzonych środków, Partner zobowiązany jest do podpisania 

Umowy Partnerskiej z Organizatorem oraz o przesłanie Organizatorowi danych,  

tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, numer rachunku bankowego. 

5. Partner ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych. 

6. Partner ponosi pełną odpowiedzialnośd za podanie nieprawidłowych danych 

identyfikacyjnych, w szczególności związaną z niemożliwością realizacji świadczeo 

przewidzianych w Regulaminie. 

 

 

 



III. Polecane Usługi 

1. Polecanie usług Organizatora odbywa się poprzez skierowanie Potencjalnego Klienta 

na stronę Organizatora za pomocą Linku Polecającego. 

2. Skierowanie na stronę Organizatora może odbywad się w dowolny sposób,  

a w szczególności poprzez: przesłanie wiadomości e-mail, przesłanie wiadomości 

SMS, opublikowanie w serwisach społecznościowych, opublikowanie na stronie 

internetowej, opublikowanie na blogu, itp. 

3. Jeśli Polecony Klient skorzysta z usług Organizatora i przy zamawianiu usługi poda 

Nick Partnera, Partnerowi zostanie naliczone jednorazowe wynagrodzenie za 

Skuteczne Polecenie. 

4. Partner jest informowany o każdym Skutecznym Poleceniu na adres e-mail.  

5. Na życzenie Partnera, Organizator może udostępnid odpowiednie materiały 

reklamowe ułatwiające reklamowanie usług Organizatora. 

 

 

IV. Wynagrodzenie 

1. Partnerowi za każdy przypadek Skutecznego Polecenia usług Potencjalnemu 

Klientowi, przysługuje jednorazowe wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem. 

2. Wysokośd wynagrodzenia przyznawanego Partnerowi  za Skuteczne Polecenie wynosi 

50% od ceny wybranego pakietu. 

3. Dla Partnerów prowadzących działalnośd gospodarczą, z zastrzeżeniem punktu 4.4, 

do podanej w punkcie 4.2 kwoty należy doliczyd podatek VAT w należnej w dniu 

wystawienia faktury wysokości. 

4. Dla Partnerów nie prowadzących działalności gospodarczej lub nie będących 

podatnikami podatku VAT podane w punkcie 4.2 kwoty są kwotami brutto. 

5. Wynagrodzenie jest przyznawane jednorazowo, w chwili gdy Polecony Klient zapłaci 

za przynajmniej jeden miesiąc świadczenia usługi Organizatora. 

 

 

V. Wykorzystanie pozyskanych środków 

1. Pozyskane w Programie środki pieniężne można wykorzystad na opłacenie usług 

Organizatora za przyszłe miesiące lub przelad je na wskazany przez Partnera 

rachunek bankowy. 

2. W chwili wypłacenia pieniędzy na rachunek bankowy, Partner zobowiązany jest 

podpisad umowę Partnerską z Organizatorem.  

3. Wypłata środków pieniężnych następuje w terminie 7 dni roboczych. 

4. Zgromadzone środki można wypłacid maksymalnie raz w ciągu miesiąca. Za kolejne 

wypłaty będzie pobierana odpowiednia opłata. 

 

 

 



VI. Ochrona danych osobowych 

1. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. o ochronie danych osobowych oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204). 

2. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach 

handlowych i marketingowych przez IntegraDesign Mariusz Barczyk. 

3. Partner ma prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia jego danych osobowych  

z bazy Organizatora. Usunięcie danych osobowych jest jednoznaczne z rozwiązaniem 

umowy. 

 

VII. Postanowienia Końcowe 

1. Partner ma prawo zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. 

Reklamacja powinna zostad przesłana na adres kontakt@idads.pl. Organizator ma 

obowiązek odpowiedzied na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych  

od daty jej otrzymania. 

2. Administratorem zbioru danych osobowych Partnerów w Programie jest Organizator. 

3. Organizator ma prawo do zakooczenia Programu w dowolnym momencie, poprzez 

ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz poprzez wysłanie e-mail do 

Partnerów. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakooczenia Programu,  

z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 14 dni. 

4. W przypadku zakooczenia Programu przez Organizatora, wykorzystanie posiadanych 

środków pieniężnych jest możliwie do dnia zakooczenia Programu podanego  

przez Organizatora w informacji o zakooczeniu Programu. 

5. Organizator ma prawo wykluczenia z Programu Partnera, który w ramach 

uczestnictwa w Programie: 

a) rozsyłał SPAM, 

b) w inny sposób naraził dobre imię Organizatora, 

c) nie przestrzega zapisów Regulaminu. 

6. Wykluczenie Partnera z Programu nie pozbawia go możliwości wykorzystania 

zgromadzonych do tej pory środków pieniężnych. 

7. O wykluczeniu z Programu Partner zostanie poinformowany za pomocą wiadomości 

e-mail. 

8. Regulamin może byd zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie  

na stronie internetowej Organizatora lub powiadomienie elektroniczne pod 

wskazany przez Partnera w Programie adres e-mail. Jeśli Partner w ciągu 14 dni  

od ogłoszenia zmiany nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Partner zmiany 

zaakceptował. Partner nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej 

korzystad z Programu, jednak zgromadzone środki pieniężne będą mogli wykorzystad 

wedle postanowieo Regulaminu.  

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności 

przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

mailto:kontakt@idads.pl


10. Wszystkie spory, które mogą powstad na podstawie albo w związku z niniejszym 

Regulaminie Strony zobowiązują się rozstrzygad polubownie. 

11. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy  

dla siedziby Organizatora. 

 


