Regulamin Programu Partnerskiego

§1
Definicje
1. WEBD.pl – Globtel Internet Szymon Hersztek, ul. Matecznikowa 2/1 80-126
Gdańsk, NIP: 9570804786 REGON 192519144, jednocześnie właściciel serwisu,
oferujący sprzedaż usług za pośrednictwem strony webd.pl [link]
2. Abonent – osoba fizyczna lub firma, korzystająca z Usług zakupionych w WEBD.pl,
widoczna w rejestrze klientów WEBD.pl
3. Panel Klienta – panel dostępny po zalogowaniu na stronie www.webd.pl, do którego
dostęp otrzymuje Abonent po złożeniu zamówienia na Usługi w WEBD.pl
4. Partner – Abonent, który wyraził osobną zgodę na uczestnictwo w Programie
partnerskim, będącym własnością WEBD.pl.
5. Usługa – każdy produkt zakupiony za pośrednictwem strony www.webd.pl –
hosting, hosting reseller, domena, certyfikat SSL

§2
Przedmiot
1. Poniższy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie partnerskim, którego
właścicielem jest WEBD.pl.
2. Program partnerski ma na celu promowanie Usług.
3. Przystępując do Programu partnerskiego przyszły Partner bezwzględnie akceptuje
warunki niniejszego regulaminu.
4. Przystępując do Programu partnerskiego Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych, które są niezbędne do zawiązania, rozwiązania, zmiany
umowy zlecenia. Dane będą przetwarzane przez WEBD.pl zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119).

§3
Zasady
1. Uczestnictwo w Programie partnerskim jest dobrowolne i darmowe, a warunkiem
przystąpienia jest rejestracja Usługi i podanie swoich danych osobowych zgodnych
ze stanem faktycznym oraz przystąpienie do Programu partnerskiego.
2. Zaleca się promowanie usług WEBD.pl za pomocą banerów dostępnych na stronie
www.webd.pl. Dopuszcza się również bezpośrednie używanie specjalnego linku
Partnera, jednak jego treść nie może wprowadzać w błąd lub sugerować
nieprawdziwych informacji.
3. Zabrania się promowania Usług na stronach zawierających treści sprzeczne z
prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści erotyczne,
rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle
religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane
powszechnie za naganne moralnie.
4. Zabrania się rozsyłania SPAMu w jakikolwiek sposób związanego z ofertą
WEBD.pl.
5. WEBD.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za formę promocji Usług przez
Partnerów.
§4
Prowizje
1. WEBD.pl zobowiązuję się od wypłacenia jednorazowej prowizji 10% od każdej
zrealizowanej operacji, a z czasem prowizja ta może być negocjowana. Warunkiem
negocjacji jest ilość pozyskanych nowych Abonentów dla WEBD.pl po przez stronę
bądź link Partnera. Prowizja zostanie naliczona dopiero w momencie, gdy nowy
Abonent pozyskany ze strony bądź linka Partnera wpłaci należną kwotę na poczet
aktywacji Usług.
2. Wszelkie Usługi, które zostaną zakupione przez Partnera na własny użytek nie są
wliczane do Programu partnerskiego, a tym samym nie można otrzymać od nich
żadnych prowizji.
3. WEBD.pl nie wypłaca kwot mniejszych niż 100 PLN. Wszelkie należności
regulowane będą na wyraźne życzenie Partnera na konto bankowe przez niego
wskazane. Należna prowizja zostanie wysłana gdy Partner prześle na adres Globtel
Internet wydrukowane i podpisane:
a) fakturę VAT

lub
b) dwa egzemplarze umowy zlecenia udostępniane w Panelu Klienta na życzenie.
§5
Postanowienia końcowe
1. Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu (w tym Regulaminu Głównego) wiąże
się z bezwzględną utratą statusu Partnera, usunięciem Usług i utratą na rzecz
WEBD.pl dotychczas niewypłaconej prowizji.
2. Ewentualne

reklamacje

należy

wysyłać

do

WEBD.pl

na

adres

e-mail:

sprzedaz@webd.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. WEBD.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin
obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie www. Każdy Partner zostanie
poinformowany o zaistniałych zmianach.
Regulamin obowiązuje od 17.11.2022 r.

