Płock, dnia 27.06.2019 roku
REGULAMIN WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
DLA PARTNERÓW AFILIACYJNYCH I RESELLERÓW
(dalej „Regulamin”)

UŻYTE POJĘCIA
1. BLACREA / Administrator danych osobowych – firma BLACREA Grzegorz Błaszczak
z siedzibą w Płocku, przy ul. Na Skarpie 6/45, NIP: 774-299-07-28, REGON: 369937420,
e-mail: biuro@blacrea.pl, tel.: +48 736-663-237.
2. Produkty – vouchery promocyjne 60% i 100%.
3. Usługi – usługa: wykonania strony internetowej, wykonania sklepu internetowego,
wykonania aplikacji internetowej, wykonania aplikacji mobilnej, hostingu, domeny,
audytu bezpieczeństwa strony/sklepu/aplikacji, promocji i pozycjonowania, projektu
(logotypu, wizytówki, ulotki, banera, itp. materiałów promocyjnych).
4. Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem https://zamowienia.blacrea.pl.
5. Partner – osoba lub firma, która samodzielnie prowadzi sprzedaż lub zachęca do kupna
Usług/Produktów BLACREA w imieniu i za zgodą BLACREA.
6. Link afiliacyjny – indywidualny link (adres URL) prowadzący do Serwisu, jednoznacznie
identyfikujący Partnera.
7. Arbitraż – forma współpracy pomiędzy BLACREA i Partnerem, w ramach której Partner
dokonuje zakupu Produktu od BLACREA i następnie odsprzedaje go z doliczoną do ceny
marżą.
8. Afiliant – Partner, który zachęca do kupna Usług/Produktów BLACREA, poprzez swój
Link afiliacyjny.
9. Reseller – Partner, który samodzielnie prowadzi sprzedaż Produktów BLACREA, w
formie Arbitrażu.
10. Panel Afiliacyjny – panel zarządzania kontem Afilianta dostępny w Serwisie.
11. Skuteczna sprzedaż – sprzedaż Usługi/Produktu BLACREA, po której nie doszło do
zwrotu Usługi/Produktu, będącej przedmiotem sprzedaży.
12. Klient – osoba lub firma, która zakupiła Usługę/Produkt BLACREA.
13. Nabywca – Klient, który zakupił Usługę/Produkt BLACREA, poprzez Link afiliacyjny
Partnera lub bezpośrednio od Partnera.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się współpraca pomiędzy
BLACREA i Partnerami, w zakresie promocji i sprzedaży Nabywcom Usług/Produktów
BLACREA.
2. Partnerem staje się osoba/firma, która dokonała rejestracji poprzez Serwis i została
zatwierdzona przez BLACREA (posiada aktywne konto użytkownika w Serwisie).
3. Z chwilą aktywowania konta w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy (dalej: „Umowy”)
pomiędzy Partnerem i BLACREA, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
4. Umowa, o której mowa w ust. 3 zostaje zawarta na czas nieokreślony.
5. W każdym momencie stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez podania
przyczyny, ze skutkiem na koniec miesiąca, następującego po miesiącu, w którym
złożono wypowiedzenie.
6. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie elektronicznej, na adres e-mail
należący do:
a) BLACREA, jeżeli zostało złożone przez Partnera;
b) Partnera, podany podczas rejestracji w Serwisie, jeżeli zostało złożone przez
BLACREA.
7. Data wysłania wypowiedzenia jest równoznaczna z datą jego otrzymania i począwszy od
tego

momentu
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zobowiązany

jest
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działań

wykonywanych w imieniu i na rzecz BLACREA i/lub mogących narazić BLACREA na
odpowiedzialność i/lub godzących w wizerunek BLACREA. W szczególności Partner
zobowiązany jest do niezwłocznego:
a) zaprzestania używania znaków towarowych, nazw towarowych i innych przedmiotów
własności intelektualnej należących do BLACREA lub dostawców BLACREA;
b) zaprzestania składania osobom trzecim jakichkolwiek oświadczeń o pozostawaniu
Partnerem, Autoryzowanym Dealerem, Resellerem lub Dystrybutorem BLACREA.
c) dokończenia wszystkich czynności i działań, które powinny być dokończone, w celu
wykluczenia odpowiedzialności Partnera w stosunku do osób trzecich, ponadto, na
żądanie BLACREA ma obowiązek przekazać niesprzedane lub niedostarczone
Produkty i właściwą dokumentację wytworzoną w związku z wykonaniem niniejszej
Umowy albo otrzymaną w związku z wykonaniem Umowy, do BLACREA (lub do
następcy prawnego BLACREA);
8. W momencie rozwiązania Umowy wszystkie płatności należne BLACREA stają się
natychmiast wymagalne (nawet jeśli termin płatności jeszcze nie upłynął). Według

swojego uznania, BLACREA może odmówić realizacji wszystkich lub części zamówień
od Partnera, które pozostały niezrealizowane w chwili rozwiązania Umowy.
§2 AFILIANCI
1. Afiliant zobowiązuje się do promowania wskazanych przez BLACREA Usług/Produktów,
za pomocą narzędzi udostępnionych przez BLACREA, takich jak:
a) Link afiliacyjny Partnera umieszczony na stronie internetowej Partnera, profilu
Partnera w mediach społecznościowych i/lub wiadomościach e-mail/SMS/MMS
Partnera, kierowanych do subskrybentów Partnera;
b) Baner (plik graficzny) umieszczony na stronie internetowej Partnera, profilu Partnera
w
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społecznościowych

i/lub

wiadomościach

e-mail/MMS

Partnera,

kierowanych do subskrybentów Partnera.
2. Afiliant otrzyma od BLACREA wynagrodzenie w wysokości 10% przychodów netto
osiągniętych przez BLACREA, pochodzących ze Skutecznej sprzedaży za pośrednictwem
Linku afiliacyjnego Afilianta, w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury/rachunku wystawianego przez
Afilianta, z 30 dniowym terminem płatności, wyłącznie w oparciu o zatwierdzone do
wypłaty rozliczenie (dane finansowe) dostępne w Panelu Afiliacyjnym.
4. Afiliant zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania poprawności naliczenia prowizji i
niezwłocznego informowania w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe Afilianta wskazane na
fakturze/rachunku.
6. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Afiliant poniesie w związku z
wykonaniem Umowy
7. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego BLACREA.
8. Afiliant zobowiązuje się do przestrzegania prawa polskiego, prawa wspólnotowego
wiążącego Polskę prawa międzynarodowego, zasad współżycia społecznego, zasad
niepisanej etyki zawodowej, zasad moralnych i etycznych w zakresie promocji Usług,
Produktów i wizerunku BLACREA.
9. Afiliant oświadcza, że strony internetowe, na których będzie promował Produkty/Usługi
BLACREA, nie zawierają treści pornograficznych, zakazanych prawem lub naruszających
prawa osób trzecich.
10. Afiliant oświadcza, że nie będzie wykorzystywał udostępnionych przez BLACREA
materiałów promocyjnych (materiały graficzne, logo, opisy, zdjęcia, skrypty, kod
PHP/HTML/JS/CSS, itp.) do celów innych niż wskazane przez BLACREA.

11. BLACREA zobowiązuje się do udostępnienia Afiliantowi Panelu Afiliacyjnego, w
którym będzie mógł na bieżąco śledzić i analizować wysokość naliczonych prowizji oraz
wysokość należnego wynagrodzenia.
12. BLACREA zobowiązuje się również do udostępnienia Afiliantowi narzędzi, o których
mowa w ust. 1.
13. BLACREA zobowiązuje się zadbać o bezpieczeństwo transakcji realizowanych przy
użyciu Linku afiliacyjnego Afilianta, pod warunkiem, że Afiliant nie dokona na własną
rękę żadnych zmian w narzędziach udostępnionych przez BLACREA.
14. BLACREA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu udostępnionych
narzędzi, które wynikają z nieprawidłowego funkcjonowania łączy internetowych,
chwilowej niedostępności usług dostawców zewnętrznych, braku zasilania lub wpływu
innych czynników niezależnych od BLACREA.
15. W sytuacjach wymienionych w poprzednim ustępie oraz we wszystkich przypadkach siły
wyższej, Strony Umowy (BLACREA i Afiliant) wyłączają w najszerszym dopuszczonym
zakresie odpowiedzialność BLACREA za szkody, jakie mogły z tego powodu wyniknąć.
16. BLACREA ma prawo do kontrolowania funkcjonowania afiliacji na stronach
internetowych Afilianta i innych dopuszczonych niniejszym regulaminem miejscach.
Jeżeli stwierdzi brak afiliacji lub nieodpowiednie jej funkcjonowanie z winy Afilianta, ma
prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
§3 RESELLERZY
1. Przed dokonaniem sprzedaży Reseller zobowiązany jest do zapoznania Nabywcy z
regulaminem dot. Produktu, który Nabywca zamierza nabyć.
2. Przy sprzedaży Produktów BLACREA Reseller zobowiązuje się do:
a) stosowania dobrych praktyk handlowych i działania w sposób etyczny na rynku, w
celu promocji Produktów;
b) wystawiania i prezentacji Produktów, co najmniej w taki sposób w jaki Reseller
wystawia i prezentuje inne towary, którymi obraca;
c) demonstrowania zainteresowanym klientom właściwego sposobu korzystania z
Produktów;
d) w przypadku konieczności: do zatrudnienia odpowiedniej do potrzeb i skali obrotu
liczby przeszkolonego personelu handlowego i technicznego do sprzedaży Produktów;
e) przestrzegania prawa w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy (w
szczególności
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wprowadzającego w błąd wrażenia dotyczącego Produktów, albo stosować praktyk,
które mogłyby być uznane za czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. (teks jedn. Dz.U. nr 153,
poz. 1503 z 2003 r. ze zm.).
3. Reseller nie jest upoważniony do podejmowania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu
BLACREA.
4. Reseller ma obowiązek powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogą
spowodować odpowiedzialność BLACREA wobec osób trzecich, w szczególności w
stosunku do klientów Resellera. Reseller ma obowiązek zabezpieczenia BLACREA przed
wszelkimi stratami, roszczeniami, kosztami, karami lub inną odpowiedzialnością
odszkodowawczą, która może wyniknąć dla BLACREA z powodu sposobu prowadzenia
działalności lub odsprzedaży Produktów przez Resellera.
5. W sytuacji, gdy na podstawie uzgodnienia z Resellerem, BLACREA dostarcza Produkt do
klienta końcowego w imieniu Resellera, BLACREA działa wyłącznie jako przedstawiciel
Resellera i nie będzie odpowiedzialny przed nikim (włączając Resellera lub
jakiegokolwiek klienta końcowego) w zakresie wykonania innych zobowiązań Resellera.
Reseller zabezpieczy BLACREA przed wszelkimi stratami, roszczeniami lub inną
odpowiedzialnością na którą BLACREA (lub jakikolwiek z pracowników lub
podwykonawców BLACREA) może być narażony na skutek bezpośredniej dostawy
towarów przez BLACREA do klienta końcowego.
6. Reseller odpowiada przed BLACREA za wszystkie działania lub zaniechania swoich
pracowników lub przedstawicieli.
7. Reseller pozostaje stroną wszystkich zobowiązań, które zaciągnął w stosunku do osób
trzecich przed rozwiązaniem Umowy.
§4 ZNAKI TOWAROWE
Poprzez dystrybucję Usług/Produktów Partner nie nabywa żadnych praw do znaków
towarowych związanych z dystrybuowanymi Usługami/Produktami. W szczególności Partner
nie nabywa żadnych praw licencyjnych do jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy
towarowej, logo lub innego oznaczenia graficznego albo sloganu handlowego powiązanego z
którymkolwiek z Produktów/Usług. Partner może używać znaków towarowych związanych z
Usługami/Produktami jedynie w celu dystrybucji Usług/Produktów, których one dotyczą. W
każdym razie, Partner powinien się zapoznać z ograniczeniami w używaniu znaków
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Usługami/Produktami – Partner ma obowiązek skonsultowania się na piśmie z BLACREA.
BLACREA może w każdym czasie rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, na skutek wykorzystania przez Partnera znaku towarowego, nazwy
towarowej, logo lub innego oznaczenia graficznego albo sloganu handlowego powiązanego z
którymkolwiek z Produktów/Usług niezgodnie z warunkami Umowy lub z naruszeniem
ograniczeń nałożonych przez właściciela znaku towarowego, nazwy handlowej, logo albo
sloganu handlowego.
§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klientów, Nabywców, Partnerów (dalej: dane
osobowe) jest BLACREA Grzegorz Błaszczak, z siedzibą przy ul. Na Skarpie 6/45,
09-400 Płock.
2. BLACREA nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z ochroną
danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.
3. Dane osobowe Klientów/Nabywców przetwarzane są przez BLACREA w celu wykonania
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4. Dane osobowe Partnerów przetwarzane są przez BLACREA w celu wykonania umowy z
BLACREA oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń ze strony Nabywców.
5. BLACREA przetwarza następujące dane osobowe Klientów/Nabywców: imię i nazwisko,
adres mailowy, numer telefonu, adres dostawy (jeśli ma miejsce dostawa), adres do
doręczeń, adres rozliczeniowy (do faktury), numer identyfikacji podatkowej (NIP).
6. Jeśli Klient/Nabywca wyraził na to zgodę, jego dane osobowe przetwarzane są także
w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach,
usługach oraz promocjach oferowanych przez BLACREA.
7. Dane osobowe będą podlegać udostępnieniu podmiotom trzecim upoważnionym przez
BLACREA do ich przetwarzania. Podmiotami tymi mogą być firmy: zapewniające serwis
i obsługę informatyczną, zapewniające niszczenie materiałów i dokumentacji, świadczące
usługi księgowe itp.
8. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. BLACREA nie będzie ich przekazywać
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres 5 lat, licząc od
zawarcia umowy pomiędzy BLACREA a Klientem / Nabywcą (umowa zostaje zawarta w
chwili nabycia Produktu/Usługi) / Partnerem.
11. Osoby i firmy wymienione w ust. 10 posiadają prawo dostępu do treści przetwarzanych
danych oraz ich sprostowania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Partner zobowiązuje się nie działać na szkodę BLACREA.
2. Partner dokonując rejestracji w Serwisie akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Serwisu oraz w biurze
BLACREA.
4. Partner zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminami
dot. poszczególnych Usług/Produktów BLACREA, które będzie promował i sprzedawał,
przed podjęciem działań promocyjnych/sprzedażowych.
5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu (zawartej Umowy) nie mogą być
przeniesione na inną osobę lub podmiot, bez zgody BLACREA
6. BLACREA zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie
zmiany Regulaminu będą udostępnione w biurze BLACREA oraz na stronie internetowej
Serwisu, najpóźniej na 14 dni przed wejściem zmian w życie.
7. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
8. W przypadku ewentualnych sporów Strony będą dążyć do polubownego wyjaśnienia
kwestii spornych w drodze negocjacji. Jeżeli konieczne będzie rozstrzygnięcie przed
sądem, będzie to sąd właściwy dla siedziby BLACREA.

