
PROGRAM PARTNERSKI 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Partnerskiego („Program”), którego celem jest 

współpraca Partnera i SPORT BIZNES CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NIP: 1231497627, ul. Aksamitna 12, 05-506 Wilcza Góra, Mazowieckie  

W niniejszym Regulaminie poniższe terminy, o ile nie wynika inaczej z kontekstu, są definiowane 

następująco:  

 Organizator – SPORT BIZNES CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NIP: 1231497627, ul. Aksamitna 12, 05-506 Wilcza Góra, Mazowieckie  

 Regulamin – niniejszy Regulamin zamieszczony w zakładce https://sport-bc.com/system-

partnerski.php   

 Strona internetowa organizatora – strona prowadzona przez Organizatora pod adresem 

https://sport-bc.com/index.php   

 Uczestnik – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zawarła umowę z Organizatorem w 

przedmiocie szkolenia;  

 Strona – Organizator lub Uczestnik;  

 Strony – łącznie Organizator oraz Uczestnik;  

 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 287);  

 Ustawa ODO – ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781); 

 RODO – 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);  

 Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje dotyczące Organizatora, które nie są znane 

publiczne, nie są przeznaczone przez Organizatora do publicznego rozpowszechniania i nie 

zostały ujawnione (w różnych formach) przez Strony;  

 „Zyski brutto” jest to liczba określająca dochody z prowizji wygenerowanej przez Nowych 

Klientów, rzeczywiście uzyskane przez Organizatora;   

 „Nowi Klienci” oznaczają Klientów, którzy nie mają uprzednio założonego konta w Witrynie 

Internetowej Organizatora;  

 „Nadużycia Ruchu” to depozyty lub ruch generowany w sposób nielegalny, bezprawny lub w 

złej wierze, który ma na celu oszukanie systemu w jakikolwiek sposób, niezależnie od tego, czy 

faktycznie powoduje szkodę lub utratę dochodów Organizatora. Nadużycia Ruchu nie dotyczą 

tylko spamu, fałszywej reklamy i nieautoryzowanego wykorzystywania praw autorskich osób 

trzecich, znaków towarowych lub kont, które są otwierane do wnoszenia zakładów; 

W zamian za współpracę w przedmiocie i zakresie określonym w punkcie niniejszego Regulaminu, 

Organizator wypłaci Partnerowi wynagrodzenie – wyłącznie Prowizję obliczoną jako procentowy udział 

w Zysku brutto. Wysokość Prowizji wynosi: 

Procent za zakup szkolenia stacjonarnego i online 

 0-5 zakupów z Twojego linku partnerskiego = 20% od każdego sprzedanego szkolenia. 

 6-10 zakupów z Twojego linka partnerskiego - 25% od każdego sprzedanego szkolenia. 

https://sport-bc.com/system-partnerski.php
https://sport-bc.com/system-partnerski.php
https://sport-bc.com/index.php


 11-MAX zakupów z Twojego linka partnerskiego - 30% od każdego sprzedanego szkolenia. 

Procent za zakup dostępu do skanerów. 

 0-5 zakupów z Twojego linku partnerskiego = 15% od wartości pakietu. 

 6-10 zakupów z Twojego linka partnerskiego - 20% od wartości pakietu. 

 11-MAX zakupów z Twojego linka partnerskiego - 25% od wartości pakietu. 

Partner wykonuje wszelkie swoje świadczenia na podstawie niniejszej współpracy (umowy) na swój 

wyłączny koszt i wyłącznie za wynagrodzeniem prowizyjnym. 

Partner akceptuje, że wynagrodzenie prowizyjne przysługuje wyłącznie w przypadku ujawnienia 

Nowych Klientów - nowych użytkowników. W żadnym wypadku Organizatora nie jest odpowiedzialny 

za użycie niewłaściwych narzędzi śledzących. 

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur bądź rachunków, wystawianych przez Partnera w 

oparciu o raporty tworzone i udostępniane przez Organizatora, określające efektywność i działania 

Nowych Klientów, będących nowymi użytkownikami. Raport zawierał będzie dane niezbędne do 

określenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego Partnera. Partner otrzyma unikalne dane do 

logowania, dzięki którym będzie mógł na bieżąco monitorować efektywność Nowych Klientów. 

Wynagrodzenie przysługujące Partnerowi będzie rozliczane w cyklach miesięcznych, w miesiącach 

kalendarzowych, pod warunkiem, że osiągnie minimalny próg wypłaty prowizji, tj. 100 zł (sto złotych) 

miesięcznie. Wypłata Prowizji dla Partnera, która nie osiągnęła w/w minimalnego progu, zostanie 

przeniesiona na następny okres rozliczeniowy do czasu, aż Prowizja osiągnie wymagane minimum. 

W przypadku gdy wynikająca z raportu kwota Zysku brutto stanowiąca podstawę do obliczenia 

wynagrodzenia prowizyjnego Partnera liczonego wyłącznie według zasad powyższych, wyniesie zero 

lub kwotę ujemną, wówczas kwota ta zostanie przeniesiona na następny miesiąc kalendarzowy i 

uwzględniona do obliczenia wynagrodzenia za następny miesiąc. 

Wynagrodzenie prowizyjne płatne jest w złotych polskich na rachunek Partnera na podstawie 

prawidłowo wystawionej i doręczonej rachunku/faktury w ciągu trzydziestu (30) dni po zakończeniu 

danego miesiąca rozliczeniowego. 

Organizator ma prawo sprawdzić wszelkie prowizje pod kątem możliwych oszustw lub naruszeń. W 

takich przypadkach Organizator ma prawo zamrozić (wstrzymać) wypłatę wszelkiego wynagrodzenia 

do czasu wyjaśnienia podejrzeń i/lub nieprawidłowości. 

  

2. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE 

Uczestnikiem może stać się wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.  

Członkostwo jest dobrowolne i bezpłatne.  

Członkostwo rozpoczyna się w momencie założenia konta.  

Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto  

Partner musi zawsze przedstawiać prawdziwe i kompletne informacje, między innymi swoją 

tożsamość, informacje kontaktowe, instrukcje dotyczące płatności, lokalizację oraz charakter 

podejmowanych działań, jak i wszelkie inne ewentualnie informacje dodatkowo wymagane przez 

Organizatora.  



3.  DZIAŁANIA, OBOWIĄZKI ORAZ INNE ZOBOWIĄZANIA PARTNERA 

Partner zobowiązuje się każdorazowo kierować potencjalnych klientów do strony www Organizatora 

na koszt własny. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za zawartość i sposób prowadzenia swoich 

działań. Partner nie będzie aktywnie kierował swoich działań do osób małoletnich, w każdym wypadku 

nie do osób poniżej 18 roku życia. 

Partner oświadcza, że znane mu są przepisy ustaw ochrony danych osobowych, przeciwdziałaniu 

praniu brudnych pieniędzy, świadczeniu usług w ramach społeczeństwa informacyjnego, ochrony 

konsumentów oraz o grach hazardowych, w szczególności dotyczące zakazanej reklamy, 

sponsorowania i informowania o sponsorowaniu, w tym zakładów wzajemnych (bukmacherskich) i 

wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie podejmował działań niezgodnych z tymi 

ustawami.  

Partner zapewnia i zobowiązuje się do tego, co następuje:  

(a) Partner posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, jak również wszelkie 

konieczne według prawa powszechnego zezwolenia, zgody i licencje, aby przystąpić do Programu 

Partnerskiego;  

 (b) Partner będzie przestrzegał wszelkich wytycznych odnośnie bezpieczeństwa oraz wymogów, które 

mogą być okresowo wydawane przez Organizatora,   

(c) Wszelkie informacje przedstawiane przez Partnera będą poprawne, a Partner 

powiadomi  Organizatora niezwłocznie o wszelkich zastosowanych zmianach;  

Partner uzyskał i będzie utrzymywał w mocy wszelkie konieczne według prawa powszechnego 

rejestracje, autoryzacje, zgody i licencje, które umożliwią mu wywiązywanie się zobowiązań wobec 

Organizatora określonych niniejszym Regulaminem, jak również będzie przestrzegał wszystkich 

obowiązujących przepisów prawa powszechnego i regulacji;  

(e) Strona Internetowa Partnera nie będzie zawierać w szczególności materiałów bezprawnych, w tym 

mających charakter oszczerczy, naruszający dobra osobiste osób trzecich, promujący przemoc lub 

materiałów w inny sposób niezgodnych z prawem, w tym naruszające prawa autorskie; 

 W przypadku rejestracji do Programu Partnerskiego podmiotu który nie posiada na terytorium Polski 

siedziby lub zarządu, jest on zobowiązany do dostarczenia certyfikatu rezydencji podatkowej. Jeżeli 

certyfikat rezydencji podatkowej nie zostanie dostarczony to wypłata wynagrodzenia zostanie 

pomniejszona o podatek dochodowy w stawce 20% obliczony od kwoty wynagrodzenia brutto, zgodnie 

z polskim prawem podatkowym. W przypadkach braku certyfikatu rezydencji podatkowej nie możemy 

zastosować umów międzynarodowych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania. 

  

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE. 

Rezygnacja z udziału w Programie bez podawania jej powodów wymaga pisemnego wypowiedzenia z 

zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.  

Z Programu Partnerskiego usuwane będą konta nieaktywne, czyli takie, które w okresie 3 miesięcy nie 

wykazały żadnej rejestracji lub zerową prowizję. 

 

 



5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uczestnictwo w programie nie tworzy relacji wyłączności, spółki cywilnej, spółki joint venture, stosunku 

zatrudnienia, przedstawicielstwa lub franczyzy pomiędzy Stronami. Żadne postanowienia niniejszego 

Regulaminu nie tworzą prawa do zadośćuczynienia lub odszkodowania po stronie osób fizycznych lub 

prawnych nie będących jego Stronami. 

Partner przystępując do Programu wyraża zgodę na to, że  Organizator może w dowolnym czasie (w 

sposób bezpośredni lub pośredni) nawiązać relacje z innymi Partnerami na tych samych lub innych 

warunkach, oraz że ci inni Partnerzy mogą stanowić dla niego konkurencję. 

Partner nie może wydawać żadnego oświadczenia prasowego (radiowego / telewizyjnego) w 

odniesieniu do niniejszego Regulaminu lub udziału Partnera w Programie Partnerskim bez uprzedniej 

pisemnej zgody Organizatora.  

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem  zastosowanie będzie miało prawo polskie.  

Niniejszy Regulamin po jego akceptacji przez Partnera stanowi wyłączną całość porozumienia 

współpracy pomiędzy Stronami, którymi są wyłącznie Partner i Organizator w odniesieniu do kwestii i 

spraw w nim zawartych, jak również zastępuje on wówczas wszelkie wcześniejsze uzgodnienia lub 

porozumienia zawarte pomiędzy Stronami w formie pisemnej lub ustnej, które mogą być związane z 

kwestiami lub sprawami zawartymi w niniejszym Regulaminie.  

6.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem danych osobowych Uczestników jest „SPORT BIZNES CONSULTING SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 1231497627, ul. Aksamitna 12, 05-506 Wilcza Góra, 

Mazowieckie  

Organizator  przetwarza dane osobowe Uczestników w celach związanych przedmiotowo zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu, prowadzenia sprzedaży premiowej dla Uczestników w tym w formie 

akcji promocyjnych,  przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia ew. 

reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz w celach marketingu produktów i usług 

Organizatora.  

Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii i 

przekazania jej Klientowi lub innemu wskazanemu pomiotowi, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

wykorzystania jego danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym wobec 

profilowania, cofnięcia wyrażonej zgody oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

Organizator przekazując dane osobowe Uczestników do podmiotów mających siedzibę poza 

terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) -, stosuje zabezpieczenia przewidziane 

prawem.  

W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw 

należy skontaktować się Organizatorem drogą pisemną na adres siedziby Organizatora podany w pkt. 

1 powyżej.  

Organizator dba o dane osobowe Uczestnika, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. 


