Regulamin Programu Partnerskiego PARTNER KANCELARIA obowiązujący od dnia 14.09.2020 roku.
§ 1 Definicje
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Kancelaria - T&T Partners sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Lea 114, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000483252, o numerze NIP: 6772377618, Regon: 122969873, realizująca usługi pod znakiem Partner Kancelaria
Partner - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca lub prowadząca działalność
gospodarczą lub osoba prawna, która została zarejestrowana w Programie i której przysługują prawa do rzeczywistej lub wirtualnej
powierzchni reklamowej.
Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana usługami realizowanymi przez Kancelarię.
Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki współpracy pomiędzy Partnerem, a Kancelarią,
Rejestracja w Programie – proces zawarcia Umowy pomiędzy Kancelarią, a Partnerem polegający na złożeniu przez Partnera wniosku
o rejestrację w Programie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie niezbędnych danych, zaakceptowaniu niniejszego
Regulaminu oraz akceptacji złożonego przez Partnera wniosku przez Kancelarię.
Program Partnerski Partner Kancelaria (lub Program) – współpraca pomiędzy Partnerem, a Kancelarią polegająca na najmie powierzchni
reklamowej Partnera w zamian za Czynsz prowizyjny w celu informowania o usługach realizowanych przez Kancelarii z wykorzystaniem
Materiałów graficznych Partnera.
Projekty materiałów graficznych – materiały tekstowo-graficzne informujące o usługach realizowanych przez Kancelarię udostępnione
Partnerowi przez Kancelarię, zawierające kody umożliwiające identyfikowanie zgłoszeń Klientów dokonywanych za pośrednictwem
Materiałów graficznych Partnera.
Materiały graficzne Partnera – materiały graficzne wykonane przez Partnera oraz na Jego koszt zgodnie z Projektem materiałów
graficznych udostępnionym przez Kancelarię.
Strefa Partnera – panel udostępniony Partnerowi przez Kancelarię, umożliwiający administrowanie kontem Partnera, analizę Zgłoszeń
dokonywanych przez Klientów oraz informowanie przez Kancelarię o zawarciu umowy z Klientem i szacunkowej kwocie Czynszów
prowizyjnych.
Powierzchnia reklamowa – rzeczywista lub wirtualna powierzchnia, do której prawa przysługują Partnerowi będąca przedmiotem
najmu.
Zgłoszenie – zgłoszenie Klienta złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza na stronie Kancelarii lub sms-a zawierającego
kod Partnera.
Czynsz prowizyjny – stawka czynszu prowizyjnego z tytułu najmu powierzchni reklamowej w przypadku podpisania przez Kancelarię
umowy z Klientem za pośrednictwem Materiałów graficznych Partnera przysługująca Partnerowi w wysokości i na zasadach opisanych
w niniejszym regulaminie.
Czynsz – stanowi sumę Czynszów prowizyjnych przysługującą Partnerowi w danym okresie rozliczeniowym.
Umowa – zawarta pomiędzy Partnerem, a Kancelarią umowa najmu powierzchni reklamowej na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie.
§ 2 Założenia Programu
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Celem Programu Partnerskiego jest promowanie usług świadczonych przez Kancelarię na powierzchniach reklamowych Partnera oraz
za pomocą Materiałów graficznych Partnera.
Organizatorem Programu Partnerskiego PARTNER KANCELARIA jest T&T Partners Sp. z o.o.
Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Warunkiem przystąpienia do Programu jest Rejestracja Partnera w Programie, która jest
jednoznaczna z zawarciem umowy o najem powierzchni reklamowej pomiędzy Partnerem, a Kancelarią.
Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umowy najmu powierzchni reklamowej Partnera, na których Partner prezentuje
Materiały graficzne Partnera przygotowane przez Niego zgodnie z Projektami materiałów graficznych udostępnionymi przez Kancelarię,
i na podstawie której Partner otrzymuje określony w niniejszym regulaminie Czynsz.
§ 3 Rejestracja w Programie, zawarcie Umowy najmu powierzchni
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Złożenie wniosku o rejestrację w Programie następuje na podstawie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:
http://www.partner-kancelaria.pl
Partner po przesłaniu wniosku otrzyma link weryfikacyjny na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Po pozytywnej
weryfikacji adresu e-mail wniosek zostanie zarejestrowany w systemie jako oczekujący na akceptację przez Kancelarię.
Z chwilą akceptacji wniosku Partnera przez Kancelarię aktywowane zostaje konto Partnera oraz zawarta zostaje Umowa najmu
powierzchni reklamowej pomiędzy Partnerem, a Kancelarią. Umowa pomiędzy Stronami zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Informację o akceptacji lub odmowie akceptacji złożonego wniosku Partner otrzyma na wskazany adres e-mail. Kancelaria zastrzega
sobie prawo do odmowy akceptacji wniosku Partnera bez podania przyczyny.
W celu Rejestracji konta Partnera osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zobowiązana jest podać następujące dane:
imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail.
W celu Rejestracji konta Partnera osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą lub osoba prawna, zobowiązana jest podać
następujące dane: pełną nazwę firmy, NIP, KRS (jeśli posiada), REGON, adres siedziby, imię, nazwisko, e-mail oraz telefon osoby
kontaktowej.
Partner oświadcza, że dane podane przez Niego we wniosku o rejestrację w programie są prawdziwe oraz aktualne. Partner ponosi
odpowiedzialność za poprawność podanych danych.
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Kancelaria w przypadku wątpliwości, co do poprawności danych podanych przez Partnera we wniosku o rejestrację w Programie - jest
uprawniona do zażądania dodatkowych dokumentów w celu ich weryfikacji.
Partner ma prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych oraz pozostałych danych podanych w trakcie rejestracji.
§ 4 Prawa i obowiązki Stron
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Kancelaria udostępnia Partnerowi Strefę Partnera, która służy do zarządzania kontem Partnera.
Kancelaria udostępnia Partnerowi Projekty materiałów graficznych informujące o usługach realizowanych przez Kancelarię, służące do
wykonania Materiałów graficznych Partnera.
Kancelaria nie odpowiada za Materiały graficzne wykonane niezgodnie z Projektami materiałów graficznych udostępnionymi
Partnerowi przez Kancelarię.
Partner ma prawo do wykorzystywania w Programie jedynie Materiałów graficznych wykonanych zgodnie z Projektami materiałów
graficznych udostępnionymi przez Kancelarię.
Partner zobowiązuje się do zamieszczania Materiałów graficznych informujących o usługach realizowanych przez Kancelarię jedynie na
Powierzchniach reklamowych, do których prawa przysługują Partnerowi.
Kancelaria zobowiązuje się do weryfikacji pod kątem możliwości świadczenia usług realizowanych przez Kancelarię zgłoszeń Klientów
dokonanych za pośrednictwem Materiałów graficznych Partnera.
Kancelaria udostępnia Partnerowi statystyki dotyczące odwiedzin, zgłoszeń, zawartych umów oraz szacowanych Czynszów
prowizyjnych osiąganych za pośrednictwem Materiałów graficznych zamieszczonych na Powierzchniach reklamowych Partnera.
Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnera, które są niezgodne z prawem i niniejszym Regulaminem oraz
wynikających z tego tytułu szkód.
W przypadku stwierdzenia działań Partnera niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Kancelaria ma prawo podjąć odpowiednie
działania, w szczególności:
a. zażądać zaprzestania działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem,
b. rozwiązać Umowę z Partnerem w trybie natychmiastowym,
c. zażądać od Partnera odszkodowania lub zadośćuczynienia za działania Partnera niezgodne z niniejszym Regulaminem.
Partner może posiadać w Programie jedno konto.
§ 5 Czynsz za najem powierzchni reklamowej
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Z tytułu najmu Powierzchni reklamowej Partnerowi przysługuje Czynsz prowizyjny w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia netto
otrzymanego przez Kancelarię od Klienta zgłaszającego się za pośrednictwem Materiałów graficznych Partnera, przy czym do kwoty
wynagrodzenia netto otrzymanego przez Kancelarię nie wlicza się wynagrodzenia Kancelarii stanowiącego koszty zastępstwa
procesowego.
W przypadku zgłoszenia się Klienta za pośrednictwem Materiałów graficznych dwóch Partnerów, Czynsz prowizyjny przysługiwać będzie
temu Partnerowi, za pośrednictwem którego Materiału graficznego Kancelaria otrzymała zgłoszenie jako pierwsze.
Wysokość Czynszu należnego Partnerowi za dany miesiąc kalendarzowy jest sumą Czynszów prowizyjnych należnych Partnerowi w tym
miesiącu.
Kancelaria poinformuje Partnera o wysokości Czynszu w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
Czynsz płatny będzie na podstawie:
a. polecenie przelewu otrzymanego od Partnera będącego osobą fizyczną, który nie jest płatnikiem VAT,
b. faktury wystawionej przez Partnera będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę prawną, który nie jest
płatnikiem VAT,
c. faktury VAT opodatkowanej stawką 23% wystawionej przez Partnera będącego płatnikami podatku VAT.
Termin płatności Czynszu wynosi do 14 dni od dnia otrzymania przez Kancelarię wystawionego przez Partnera polecenia przelewu,
faktury lub faktury VAT.
Czynsz płatny jest przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Partnera na poleceniu przelewu, fakturze lub fakturze VAT.
Partnerzy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny rachunek dokonywać rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych
związanych z osiąganiem przychodów na podstawie niniejszej Umowy.
§ 6 Postanowienia końcowe
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Za pisemnym wypowiedzeniem Strony mogą rozwiązać Umowę bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym.
Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o zmianach danych adresowych pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia
pod ostatni wskazany adres.
Kancelaria zobowiązuje się do wypłaty Partnerowi Czynszu, o którym mowa w § 5 punkt 3 za zgłoszenia Klientów dokonane w okresie
obowiązywania niniejszej Umowy i na zasadach w niej określonych.
Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz wysokości Czynszu prowizyjnego pod warunkiem powiadomienia
Partnera o zmianach oraz uzyskania ich akceptacji przez Partnera.
W przypadku braku akceptacji przez Partnera zmian wprowadzonych przez Kancelarię zgłoszonej w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania
przez Partnera, Umowa pomiędzy Partnerem, a Kancelarią wygasa, w przeciwnym wypadku zmiany uważa się za zaakceptowane przez
Partnera.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

