REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO SAMOTNE SERCA
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Partnerskiego Samotne Serca (Program).
2. Organizatorem Programu jest EGI.PL SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Elektoralnej 13 lok. 103, 00-137 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:
0000395376, NIP: 527-266-48-92, adres e-mail: partner@samotneserca.pl, zwaną dalej EGI.PL.
3. Partnerem w ramach Programu może być:
a) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub innym kraju
członkowskim EU,
b) pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub w innym kraju członkowskim
EU,
c) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, z siedzibą w Polsce lub innym kraju członkowskim EU.
§2
1. Warunkiem podjęcia współpracy w ramach Programu jest:
a) dokonanie rejestracji Partnera,
b) weryfikacja Partnera przez EGI.PL,
c) aktywacja konta Partnera przez EGI.PL, w momencie której zawarta zostaje umowa dzierżawy powierzchni reklamowej
w serwisie internetowym Partnera (Umowa).
2. Rejestracja Partnera następuje za pomocą formularza internetowego udostępnionego na stronie
http://www.samotneserca.pl/partner/
3. W celu dokonania rejestracji Partner podaje poniższe informacje:
a) imię i nazwisko / nazwa firmy,
b) adres zamieszkania / adres siedziby,
c) numer telefonu kontaktowego,
d) numer NIP i PESEL (osoba fizyczna) / REGON (firma),
e) KRS (firma, jeśli posiada)
f) adres e-mail, nr konta bankowego
g) adres/adresy Stron Internetowych Partnera będących przedmiotem zgłoszenia, na których Partner ma prawo zamieścić
reklamę
4. Rejestracja oznacza akceptację przez Partnera niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
5. Aktywacja konta Partnera następuje w wyniku weryfikacji przez EGI.PL w terminie 72 godzin roboczych od rejestracji.
6. Po aktywacji konta Partner otrzymuje potwierdzenie aktywacji z Regulaminem i zawartą Umową w postaci .pdf oraz swój
unikalny link referencyjny, dzięki któremu możliwe będzie zidentyfikowanie użytkowników pochodzących ze Stron Internetowych
Partnera.
7. EGI.PL ma prawo negatywnej weryfikacji Partnera bez podania przyczyn.
8. EGI.PL ma prawo od Partnera będącego osobą prawną żądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane zawarte w
rejestracji.
9. Umowę uważa się za zawartą z dniem określonym w Umowie.
10. Zawarcie umowy oznacza przystąpienie Partnera do Programu na warunkach określonych Regulaminem.
11. Jeśli postanowienia zawartej Umowy są inne od postanowień Regulaminu, pierwszeństwo ma Umowa.
12. W celu aktualizacji danych zawartych w Umowie Partner powinien skontaktować się z EGI.PL.
13. Partner będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie przez EGI.PL podanych danych osobowych w celu organizacji i
świadczenia usług w programie, a także w celach marketingowych
14. Partner oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania powierzchnią na zgłoszonych przez niego Stronach Internetowych
Partnera.
§3
1. Umowa dzierżawy powierzchni reklamowej zawarta jest na czas nieokreślony. Strony mają prawo wypowiedzieć umowę bez
podania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. EGI.PL ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeśli:
a) Partner naruszy postanowienia Umowy i Regulaminu
b) w ciągu 6 miesięcy od aktywacji konta Partner nie wykazał żadnej aktywności w postaci pozyskanych użytkowników
c) Partner zmieni rodzaj, treść bądź charakter serwisu internetowego bez powiadomienia o tym EGI.PL lub jeśli EGI.PL nie
zaakceptuje zmian w serwisie,
d) Partner będzie podejmował działania zmierzające do bezpodstawnego osiągnięcia wynagrodzenia
e) Partner będzie świadczył w serwisie internetowym inne usługi reklamowe w sposób niezgodny z przepisami prawa,
f) pozyskani przez Partnera Użytkownicy będą zakładali profile o niskiej jakości merytorycznej
g) będzie emitował reklamy na Serwisach, których nie zgłosił do EGI.PL
§4
1. Na wydzierżawionej powierzchni reklamowej EGI.PL ma prawo zamieszczać dowolne formy reklamowe.
2. Partner nie ma prawa ingerować w treść, wygląd lub układ graficzny form reklamowych.
3. Partner nie ma prawa wykorzystywać udostępnionych mu danych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy w sposób
niezgodny z jej celem.
4. Partner ma prawo zamieścić własne formy reklamowe o ile posiada do nich prawa autorskie i inne oraz zostaną one
zaakceptowane przez EGI.PL W takim wypadku EGI.PL nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.

§5
1. EGI.PL nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnera za nieprawidłowość działań systemów teleinformatycznych, z których
korzystają Partner i EGI.PL oraz za działanie siły wyższej.
2. Odpowiedzialność EGI.PL wobec Partnera ograniczona jest do wartości ostatniego jednomiesięcznego wynagrodzenia
zapłaconego Partnerowi w ciągu 1 miesiąca poprzedzającego zdarzenie będące podstawą odpowiedzialności.
3. Partner zobowiązuje się do prowadzenia serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa.
4. Partner nie może podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do nabycia prawa do wynagrodzenia w sposób sprzeczny z
celem zawartej umowy. A w szczególności Partner nie może:
a) generować pozornego ruchu użytkowników
b) wywoływać w jakimkolwiek celu generowania pozornych kliknięć oraz rejestracji
c) prowadzić działań prowadzących do składania pozornych rejestracji.
5. Partner nie może podejmować jakichkolwiek działań zakłócających funkcjonowanie Programu oraz systemów
teleinformatycznych.
6. W przypadku podejmowania przez Partnera działań wskazanych w pkt. 4 EGI.PL ma prawo żądać zapłaty przez Partnera kary
umownej w wysokości sumy wynagrodzenia Partnera osiągniętego w miesiącu, w którym Partner podjął ww. działania a także w
dwóch miesiącach poprzedzających ten miesiąc. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Partnerowi, nie
uwzględniając przy tym wynagrodzenia nabytego wskutek działań niezgodnych z zawartą umową.
§6
1. Za każde zdarzenie przewidziane w Tabeli Wynagrodzeń stanowiącej załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu tytułem
dzierżawy powierzchni reklamowej EGI.PL zapłaci Partnerowi wynagrodzenie w postaci czynszu dzierżawnego w wysokości
obliczonej na podstawie Tabeli Wynagrodzeń
2. EGI.PL wypłaca Partnerowi należny czynsz dzierżawny za poprzedni miesiąc w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury lub rachunku.
3. Obliczone i wypłacone wynagrodzenie stanowi całkowitą sumę należności Partnera tytułem czynszu dzierżawnego za dzierżawę
powierzchni reklamowej oraz całość jego wynagrodzenia z tytułu wszystkich czynności podjętych przez Partnera w związku z
zawarciem oraz wykonaniem niniejszej Umowy.
4. Partner nie nabywa prawa do czynszu dzierżawnego jeśli określone w Tabeli Wynagrodzeń zdarzenie będące podstawą do nabycia
prawa do wynagrodzenia zostało osiągnięte wskutek działania Partnera niezgodnego z prawem lub zawartą umową.
5. Partner wyraża zgodę na potrącenie nienależnie wypłaconego wynagrodzenia z kolejnych wynagrodzeń lub w gotówce.
6. EGI.PL ma prawo cofnąć wynagrodzenie Partnera w kwocie mu przyznanej w przypadku gdy Użytkownik z jego polecenia
zarządał zwrotu pieniędzy za abonament i otrzymał jego zwrot.
§7
1. EGI.PL ma prawo zmienić niniejszy Regulamin. W tym przypadku informuje Partnera o zmianach. Zmiany Regulaminu wchodzą
w życie z terminem dwóch tygodni od dnia poinformowania Partnera o zmianach. W tym czasie Partner może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy skuteczne z ostatnim dniem obowiązywania starego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego a wszelkie spory
wynikające z wykonania Umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę EGI.PL.
Załącznik nr 1
Tabela Wynagrodzeń
Zdarzenie wywołane przez Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie
SamotneSerca.pl z polecenia Partnera
Wykupienie abonamentu SMSem
Wykupienie abonamentu na 30 dni
Wykupienie abonamentu na 182 dni
Wykupienie abonamentu na 365 dni
* vatowcy doliczają 23% VAT

Zysk Partnera netto*
7zł
12zł
14zł
40zł

