
REGULAMIN

Programu Partnerskiego TAX-POL

1. Organizatorem Programu Partnerskiego zwanego dalej „Programem” jest Tax-Pol.pl Sp. z

o.o. sp. k. z siedzibą pod adresem: ul.  Wałbrzyska 6, 52-314 Wrocław, wpisaną przez Sąd

Rejonowy  dla  Wrocławia  –  Fabrycznej  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru

Sądowego pod numerem KRS: 0000791223, NIP: 8992864296, zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Program trwa od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej www.zarabiaj.tax-pol.pl do

dnia jego odwołania po uprzednim zamieszczeniu informacji o jego odwołaniu na tej samej

stronie www.zarabiaj.tax-pol.pl.

3. Program nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach

hazardowych ( Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).

4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

5. Uczestnikiem Programu, zwanym dalej  Partnerem, może zostać tylko pełnoletnia osoba

fizyczna  nieprowadząca  działalnocci  gospodarczej.  Z.  udziału  w  Programie  wyłączeni  są

pracownicy Organizatora.

6.  Poprzez udział  w Programie pomiędzy Organizatorem a Partnerem nie powstaje żaden

stosunek prawny o charakterze odpłatnym albo nieodpłatnym. Regulamin zamieszczony na

stronie www.zarabiaj.tax-pol.pl jest jedyną wiążącą prawnie podstawą udziału w Programie.

Inne materiały, w szczególnocci foldery czy ulotki, nie mają charakteru wiążącego.

7. W ramach Programu Partner poleca osoby chcące ubiegać się o zwrot podatku lub zasiłek

za pracę za granicą, zwanymi dalej „Klientami”.

8. Partner może także zapraszać do współpracy inne pełnoletnie osoby fizyczne lub podmioty

prowadzące  działalnocć  gospodarczą,  które  po  dokonaniu  rejestracji  w  Programie

Partnerskim będą uznane jako Partner II-go stopnia.
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9. Z.a polecenie osoby Partnerowi Programu należy się nagroda pieniężna w wysokocci 50 zł

brutto (przo płatnocii z dołu – PZD)n lub 20 zł brutto (przo płatnocii z góro – PZG)n , jeżeli

łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

a)  Klient  podpisze  z  Organizatorem  skuteczną  prawnie  umowę  dotyczącą  cwiadczenia

usług polegających na zwrocie podatku dochodowego lub zasiłku z zagranicy;

b) Klient dostarczy Organizatorowi wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania umowy;

c)  Klient  będzie  nowym  Klientem  Organizatora  niekorzystającym  wczecniej  z  usług

Organizatora;

d) Klientowi będzie należeć się zwrot podatku za pracę za granicą, zgodnie ze stosownymi

przepisami polskiego prawa podatkowego;

e) Klientowi  zostanie zwrócony podatek lub zasiłek;

f) Wysokocć prowizji naliczonej Klientowi na rzecz Organizatora wyniesie nie mniej niż 50

EUR bruto (Holandia, Niemcy, Belgia, Austria) lub 50 BBP bruto (Wielka Brytania);

g) Klient zapłaci Organizatorowi należną prowizję;

h) Klient nie jest jednoczecnie Partnerem.

Wynagrodzenie dla Partnera z tytułu poleconych Klientów przez Partnera II-go stopnia wynosi

10 zł bruto.

10. Partner  Programu  zostanie  skojarzony  z  Klientem  w  szczególnocci  na  następujących

zasadach:

- Każdemu Partnerowi zostaje nadany indywidualny Kod Rabatowy, na który powoływać

się  będą osoby ubiegające się  o  zwrot  podatku  dochodowego z  zagranicy.  Kod ten

należy  wpisać  na  stronie  internetowej  Organizatora:  www.tax-pol.pl lub  www.tax-

pol.pl/formularz-online lub  www.tax-pol.pl/formularz_friends.php lub  www.tax-

pol.pl/formularz.php zawierającej formularz zgłoszeniowy do wypełnienia przez osoby

ubiegające się o zwrot tego podatku,

-  Każdemu  Partnerowi  zostanie  nadany  indywidualny  Link  Partnerski  umożliwiający

przejccie na stronę internetową Organizatora zawierającą formularz służący rejestracji

Klienta  lub Partner  może  umieccić  na  swojej  stronie  internetowej  link  lub  baner

kierujący do strony Organizatora:  www.tax-  pol.pl   lub  www.tax-pol.pl/formularz-online

lub www.tax-pol.pl/formularz_friends.php lub www.tax-pol.pl/formularz.php. na której

znajduje się formularz do wypełnienia przez Klienta. W ten sposób system  rozpozna

Partnera i zapisze w komputerze Klienta „cookie”, które będzie utrzymywane w jego

komputerze  przez  okres  30  dni.  Warunkiem działania  „cookie”  jest  jego akceptacja
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przez  przeglądarkę  oraz  nieusuwanie  go  z  komputera  Klienta.  Jeżeli  formularz  nie

zostanie  wypełniony  niezwłocznie,  lecz  Klient  powróci  na  stronę  Organizatora  w

jakikolwiek sposób i wypełni formularz w ciągu 30 dni od dnia zapisania „cookie”, to

będzie zaliczony jako Klient danego Partnera. Warunkiem koniecznym tego uznania jest

jednak,  aby  Klient  wypełnił  formularz  za  pomocą  komputera,  na  którym  zostało

zapisane „cookie”, które w międzyczasie nie zostało usunięte z komputera.

-  Każdemu  Partnerowi  zostaje  utworzona  Domena  Partnera.  Domena  ta  jest

indywidualna  dla  każdego  z  Partnerów.  Domena  zawiera  formularz-online,  po

wypełnieniu którego dany Klient zostaje przypisany do konta Partnera, do którego użyta

Domena należy.

11. Nagroda, po uprzednim zgłoszeniu żądania jej wypłacenia przez Partnera Programu oraz

po spełnieniu przez niego warunków przewidzianych w punkcie 9. niniejszego Regulaminu,

zostanie przekazana na wskazane jego konto bankowe, w terminie do czternastu dni miesiąca

następującego po miesiącu zgłoszenia. Nagrody nie można jednakże skutecznie domagać się

po upływie szecciu miesięcy od dnia spełnienia przesłanek z punktu 9. Regulaminu, gdyż po

upływie tego terminu nagroda nie będzie wypłacana.

12. Jecli na koncie Partnera zgromadzona prowizja Programu Partnerskiego osiągnie kwotę

minimalną w wysokocci  150 zł  brutto,  Partner może poprzez e-mail  marketing@tax-pol.pl

zgłosić chęć wypłaty zgromadzonej prowizji. Partner może zgłaszać żądanie wypłaty crodków

pieniężnych za cały poprzedni miesiąc (lub miesiące, jecli  w ciągu wczecniejszych miesięcy

Partner nie uzbierał wartocci równej lub większej niż 150 zł bruto) licząc wstecz od momentu

zgłoszenia żądania. Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane przez Partnera konto

bankowe.

13. Partner Programu może polecać nieograniczoną liczbę osób, z tym jednak  zastrzeżeniem,

że wartocć nagród jednorazowo wypłacanych jednemu Uczestnikowi nie może przekroczyć

760 zł. Nagroda przyznawana jest za każdego poleconego Klienta.

14. W przypadku odwołania lub zawieszenia Programu Partnerowi należy się nagroda także

wówczas, gdy Klient został polecony przed odwołaniem Programu, a wymogi wymienione w

punkcie 9. niniejszego regulaminu zostały spełnione nawet po odwołaniu Programu.
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15. Przystąpienie oraz zasady przystąpienia do Programu Partnerskiego okreclone zostały w

informacji zawartej na stronie www.zarabiaj.tax-pol.pl.

16. Naruszenie niniejszego Regulaminu może spowodować odmowę przyznania nagrody.

17. Partner ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji przesłanej listem poleconym na adres

Organizatora.  Organizator  w  terminie  14-tu  dni  od  daty  otrzymania  reklamacji  jest

zobowiązany do zajęcia stanowiska na picmie, czy reklamację uznaje i w jakim zakresie, czy

odrzuca. Odrzucenie reklamacji w całocci lub częcci wymaga uzasadnienia.

Termin do złożenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

18.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  Regulaminu  z  ważnych

powodów za 14 dniowym uprzedzeniem, jak również prawo zawieszenia lub odwołania akcji

za 7 dniowym uprzedzeniem, w każdym przypadku bez podania przyczyny.

19. Odpowiedzialnocć z tytułu ewentualnego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich na

skutek złożenia przez Partnera nieprawdziwych ocwiadczeń ponosi wyłącznie Partner.

20.  Przystąpienie  do  udziału  w  Programie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na

wykorzystanie danych osobowych Partnera oraz Partnera II-go stopnia zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.

883 z późn. zm.) i w związku z przebiegiem Programu, w celu przeprowadzania Programu, w

związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Partnerowi oraz Partnerowi

II-go stopnia przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych. Administratorem

tak pozyskanych danych osobowych jest Organizator.

21.  Przystępujący  do  udziału  w  Programie  ocwiadcza,  że  zapoznał  się  z  niniejszym

Regulaminem i że go akceptuje.

Wrocław, dnia 1.07.2019 r.

http://www.tax-pol.pl/

	Programu Partnerskiego TAX-POL

