REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO
Roki.pl
Postanowienia ogólne
1.

Regulamin to niniejszy Regulamin programu partnerskiego, ustanowiony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o wiadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniony pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.Roki.pl. Regulamin okre la
warunki programu partnerskiego dla U ytkowników.

2.

Użytkownik to u ytkownik Serwisu.

3.

Konsument to U ytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpo rednio z prowadzoną przez niego
działalno cią gospodarczą lub zawodową.

4.

Organizator to Roki Sp. z o.o, ul. Brzeska 57i/29 21-560 Międzyrzec Podlaski, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
z siedzibą w

widniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000725170, NIP 537-264-15-19 oraz REGON

369796059, będący Organizatorem, administratorem i wła cicielem serwisu Roki.pl.
5.

Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Organizatora w języku polskim za po rednictwem witryny www dostępnej w sieci
Internet pod adresem url: www.roki.pl. Za po rednictwem Serwisu Organizator wiadczy Usługi na rzecz U ytkowników.

6.

Usługa to usługa wiadczona przez Organizatora na rzecz U ytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za
po rednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległo ć, bez jednoczesnej fizycznej obecno ci
stron.

7.

Program Partnerski to program współpracy prowadzony przez Organizatora dla U ytkowników, a jego celem jest promocja
Serwisu.

8.

Partner to U ytkownik będący uczestnikiem Programu Partnerskiego.

9.

Umowa to umowa uczestnictwa w Programie Partnerskim, zawierana między Organizatorem a Partnerem na podstawie niniejszego
Regulaminu.

10. Konto Użytkownika to panel zarządzający czynno ciami U ytkownika w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
11. Rejestracja to utworzenie Konta U ytkownika przez U ytkownika, przy u yciu formularza rejestracyjnego Serwisu, znajdującego się
na jego stronie internetowej.
12. Logowanie to logowanie do zarejestrowanego Konta U ytkownika, przy u yciu podstrony „Zaloguj się”, w celu skorzystania z Konta
U ytkownika.
13. Opłata aktywacyjna to jednorazowa płatno ć na rzecz Organizatora w celu aktywacji mo liwo ci zamieszczenia ogłoszeń w Serwisie
przez U ytkownika.
14. Dane Kontaktowe Organizatora to dane Organizatora, przy u yciu których Partner mo e się z nim skontaktować, tj. Roki Sp. z o.o,
ul. Brzeska 57i/29, 21-560 Międzyrzec Podlaski, adres e-mail: kontakt@roki.pl.

§1 Warunki przystąpienia
1.

Partnerem mo e zostać tylko U ytkownik, który dokonał aktywacji Konta U ytkownika, będący pełnoletnią osobą fizyczną, mającą

2.

Przystąpienie do Programu Partnerskiego następuje poprzez skorzystanie przez U ytkownika z formularza przystąpienia do Programu

miejsce zamieszkania w Polsce, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowo ci prawnej.
Partnerskiego oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, jako warunków Umowy zawieranej między Organizatorem a
Partnerem.
3.

Partner mo e posiadać tylko jedno Konto U ytkownika zarejestrowane w Serwisie.

§2 Warunki uczestnictwa
1.

Uczestnictwo w Programie Partnerskim polega na powiadomieniu swoich znajomych i zachęceniu ich do skorzystania z usług Serwisu
poprzez polecenie Rejestracji Konta U ytkownika.

2.

Dostęp do funkcjonalno ci Programu Partnerskiego jest mo liwy w ramach Konta U ytkownika, w zakładce „Program Partnerski” na
podstronie „Moje konto”. Funkcjonalno ci te umo liwiają wy wietlenie:
1. Warto ci rodków uzyskanych przez Partnera,
2. listę wprowadzonych U ytkowników,
3. kopiowalny „Twój unikalny link PP”, tj. link polecający.

3.

Wprowadzenie nowego U ytkownika odbywa się poprzez:

1. wskazanie przez nowego U ytkownika loginu Partnera przy Rejestracji Konta U ytkownika albo
2. Rejestrację Konta U ytkownika za pomocą linku polecającego, tj. unikalnego hiperłącza udostępnionego przez Partnera.
4.

Zabronione jest umieszczenie loginu Partnera lub linku polecającego w niezamówionej informacji handlowej lub tzw. spamie w

5.

Partner zobowiązuje się do nieujawniania swojego loginu oraz hasła osobom trzecim.

formie wiadomo ci e-mail, a tak e dokonywanie sprzeda y lawinowej oraz tworzenie tzw. łańcuszków finansowych.
6.

Partner ponosi odpowiedzialno ć za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.

7.

Partner zobowiązuje się do uczestnictwa w Programie Partnerskim zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8.

Partner udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, w szczególno ci numer rachunku bankowego, w celu umo liwienia
rozliczenia rodków uzyskanych w ramach Programu Partnerskiego.

§3 Wypłata środków
1.

Wypłata rodków następuje z tytułu Umowy uczestnictwa w Programie Partnerskim.

2.

Za wprowadzenie ka dego nowego U ytkownika, przez jego Rejestrację za pomocą linku polecającego albo wskazanie loginu
Partnera w trakcie Rejestracji, Organizator zasila rachunek Partnera o kwotę wysoko ci:
1. 2 zł za Rejestrację U ytkowników wprowadzonych bezpo rednio przez Partnera,
2. 1 zł za U ytkowników bezpo rednio wprowadzonych przez innych uczestników Programu Partnerskiego, którzy zostali
bezpo rednio wprowadzeni wcze niej przez Partnera.

3.

Ponadto Organizator przelewa na rachunek Partnera okre loną poni ej kwotę, zale ną od dokonanych Opłat aktywacyjnych oraz
wykorzystanych opcji płatnych przy zamieszczaniu ogłoszeń:
1. 20% od płatno ci uiszczanych przez U ytkowników wprowadzonych bezpo rednio przez Partnera,
2. 10% od płatno ci uiszczanych przez U ytkowników wprowadzonych przez innych uczestników Programu Partnerskiego, którzy
zostali wprowadzeni wcze niej przez Partnera.

4.
5.

Partner ma mo liwo ć podglądu gromadzonych rodków w ramach panelu administracyjnego Konta U ytkownika.
rodki uzyskane poprzez Rejestrację wprowadzonych U ytkowników oraz dokonanie Opłaty aktywacyjnej Partner mo e wykorzystać
tylko w celu uiszczania płatno ci w obszarze Serwisu na rzecz Organizatora. Nie podlegają one wypłacie.

6.

Partner mo e za ądać od Organizatora wypłaty z rachunku Konta U ytkownika jedynie rodków pochodzących z wykorzystanych
przez wprowadzonych U ytkowników opcji płatnych przy zamieszczaniu ogłoszeń, pod warunkiem zebrania na rachunku Partnera
kwoty przenoszącej warto ć 50 zł.

7.

ądanie wypłaty następuje poprzez wysłanie wniosku w formie elektronicznej poprzez u ycie funkcjonalno ci Konta U ytkownika w
zakładce „Rachunki”.

8.

Wypłata następuje przelewem zwykłym na osobisty rachunek bankowy Partnera, wskazany w ramach Konta U ytkownika, w czasie

9.

Organizator wyra a zgodę na otrzymywanie rachunków oraz faktur VAT w formie elektronicznej.

do 7 dni roboczych. Koszty transakcji ponosi Organizator.
10. Partner ponosi odpowiedzialno ć za dokonanie odpowiednich rozliczeń we wła ciwym Urzędzie Skarbowym.

§4 Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy
1.

Umowa mo e być rozwiązana przez Partnera lub Organizatora bez podania przyczyny i w ka dym czasie poprzez wiadomo ć e-mail,
przesłaną pod adres e-mail Organizatora lub Partnera, za 14-dniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.

2.

W przypadku niezastosowania się przez Partnera w terminie 30 dni do wezwania dotyczącego wskazania aktualnych danych
koniecznych do realizacji Umowy, Organizator ma prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem.

3.

Organizator ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy Partner nie spełnia lub narusza
którykolwiek z warunków okre lonych w niniejszym Regulaminie. Rozwiązanie Umowy w tym trybie oznacza ponadto
uniemo liwienie ądania wypłaty zgromadzonych rodków.

4.

Partner będący Konsumentem, mo e bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, z zastrze eniem norm
wskazanych w tre ci pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w Serwisie i
dostępny do pobrania tutaj.

5.

Partner będący Konsumentem, mo e odstąpić od Umowy, składając Organizatorowi o wiadczenie o odstąpieniu od Umowy.
O wiadczenie mo na zło yć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w Serwisie i dostępny do
pobrania tutaj.

6.

W przypadku otrzymania drogą elektroniczną o wiadczenia o odstąpieniu przez Partnera będącemu Konsumentem od Umowy,
Organizator niezwłocznie prze le Partnerowi potwierdzenie jego otrzymania.

§5 Reklamacje
1.

Reklamacje mo na składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Organizatora, przy
u yciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w Serwisie i dostępny do pobrania tutaj.

2.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Partnera. w celu usprawnienia procesu jego
rozpoznania.

3.

Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W tre ci składanej reklamacji zaleca się podanie danych
kontaktowych Partnera, które posłu ą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

4.

Organizator informuje Partnera o sposobie rozpoznania reklamacji w sposób wskazany przez Partnera w tre ci reklamacji, a wobec
braku takiej informacji, w sposób analogiczny do sposobu wniesienia reklamacji przez Partnera.

5.

Konsument dysponuje mo liwo cią skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in.
skorzystania z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
nale y ochrona Konsumentów.

§6 Postanowienia końcowe
1.

Organizator prowadzi Program Partnerski zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.

Organizator udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz do pobrania tutaj.

3.

Uczestnicy Programu Partnerskiego mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć
poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no niku danych.

4.

Organizator zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych podanych przez Partnera oraz znajdujących

5.

Wyłącza się odpowiedzialno ć Organizatora z tytułu następstw naruszania postanowień Regulaminu przez Partnera, nieprawidłowo ci

się w jego Koncie U ytkownika przed nieuprawnionym dostępem i u yciem.
związanych z rozliczaniem nale no ci w ramach Programu Partnerskiego z przyczyn le ących po stronie Partnera, rękojmi w stosunku
do Partnerów nie będących Konsumentami oraz korzy ci utraconych przez Partnera niebędącego Konsumentem.
6.

Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatno ci oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie
„Polityka prywatno ci oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu wiadczenia usług drogą elektroniczną
przez Roki.pl, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.

7.

Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Partnera będącego Konsumentem, wynikających z
przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

8.

W przypadku niezgodno ci postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te
przepisy.

9.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

10. Zmiana Regulaminu mo e nastąpić z istotnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub prawnych, poprzez opublikowanie jego
nowego brzmienia w Serwisie, z zachowaniem 14-to dniowego okresu obowiązywania dotychczasowego Regulaminu, przed wej ciem
zmian w ycie.
11. Do daty wej cia w ycie nowego Regulaminu, U ytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Programu Partnerskiego w przypadku,
gdy nie wyra a zgody na warunki nowego Regulaminu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w cało ci bez konieczno ci podawania przyczyny.

