REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ
„Akcja mikołajkowa dla Minecraftowców”
§ 1.
DEFINICJE
Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
IVR – nazwa systemu telekomunikacyjnego umożliwiającego interaktywną obsługę osoby
dzwoniącej;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług
oferowanych przez Partnera;
Konto Partnera – wyszczególniona dla Partnera podstrona internetowa Serwisu, na której
zamieszczane są informacje o dokonywanych płatnościach oraz inne informacje umieszczane
przez Usługodawcę oraz udostępniane są narzędzia do podejmowania czynności w zakresie
korzystania z Serwisu;
Miesiąc Rozliczeniowy – okres jednego miesiąca kalendarzowego, za który dokonywane są
rozliczenia Środków;
Operator – podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne;
Partner – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba
fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej pod warunkiem spełniania warunków
określonych w postanowieniu § 12 ust. 2 lit. c Regulaminu Serwisu, zarejestrowana w
Serwisie;
Promocja – promocja pod nazwą Akcja mikołajkowa dla Minecraftowców, której
organizatorem jest Usługodawca;
Raport – informacja przekazywana przez Usługodawcę, określająca ilość Środków
zgromadzonych przez Partnera;
Regulamin Promocji – niniejszy Regulamin;
Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu udostępniony w Serwisie pod adresem
http://zaplac.to;
Serwis - serwis Zaplac.to dostępny pod adresem http://zaplac.to;
Serwis Partnera – strona internetowa prowadzona przez Partnera, za pomocą której Partner
oferuje Klientom swoje usługi;
SMS Premium – SMS o podwyższonej opłacie;
Środki – środki pieniężne zgromadzone przez Partnera, stanowiące podstawę wypłaty
Wynagrodzenia Prowizyjnego;
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Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Partnerem;
Usługodawca – TeleForte Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
Wynagrodzenie Prowizyjne – wynagrodzenie należne Partnerowi po spełnieniu przesłanek
przewidzianych w Regulaminie Promocji.

§ 2.
PRZEDMIOT REGULAMINU
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Niniejszy Regulamin określa warunki Promocji oraz prawa i obowiązki uczestników
Promocji i jej organizatora.
Organizatorem Promocji jest TeleForte Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Hennela 5 lok. 3, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000278453, REGON 140921510, NIP 527-25-36-711, kapitał
zakładowy w wysokości 200.000,00 PLN, opłacony w całości.
Uczestnikiem promocji jest Partner.
Promocja prowadzona jest w ramach Serwisu pod nazwą Zaplac.to dostępnego pod
adresem http://zaplac.to.
Promocja polega na premiowaniu Partnerów, którzy prowadzą Serwisy Partnerów
związane z grą komputerową Minecraft.
W ramach Promocji Usługodawca zagwarantuje Partnerom, którzy spełnią warunki
przewidziane w Regulaminie Promocji, możliwość otrzymania Wynagrodzenia
Prowizyjnego należnego Partnerowi, stanowiącego sumę prowizji wynoszących 53%
kwoty netto należnej za SMS Premium, właściwej dla danego Operatora, za każdy
wysłany przez Klienta Partnera SMS Premium oraz 60% kwoty należnej za każde
połączenie wykonane przez Klienta Partnera w ramach usługi kodów IVR. Promocja
dotyczy wyłącznie kodów IVR objętych taryfą 4,99 PLN brutto oraz 9,99 PLN brutto.
Usługodawca oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani
żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

§ 3.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.

Promocja przeznaczona jest tylko dla Partnerów.
Promocja trwa od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.
Partner przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu
Promocji i Regulaminu Serwisu. Partner zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień Regulaminu Promocji i Regulaminu Serwisu, jak również potwierdza, że
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
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4.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
ZASADY PROMOCJI
1.

2.

Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest posiadanie statusu Partnera, spełnianie
wszelkich wymagań określonych w Regulaminie Promocji i Regulaminu Serwisu oraz
zamieszczenie w Serwisie Partnera bannera informacyjnego z logotypem Zaplac.to,
pobranego ze strony Usługodawcy
Niespełnianie którejkolwiek z przesłanek wskazanych w Regulaminie Promocji lub
Regulaminie Serwisu powoduje utratę prawa do otrzymania Wynagrodzenia
Prowizyjnego należnego Partnerowi na warunkach określonych w Regulaminie
Promocji.

§ 5.
UPRAWNIENIA PARTNERA
W ramach Promocji Usługodawca zagwarantuje Partnerom, którzy spełnią warunki
przewidziane w Regulaminie Promocji, możliwość otrzymania Wynagrodzenia Prowizyjnego
należnego Partnerowi, stanowiącego sumę prowizji wynoszących 53% kwoty netto należnej
za SMS Premium, właściwej dla danego Operatora, za każdy wysłany przez Klienta Partnera
SMS Premium oraz 60% kwoty należnej za każde połączenie wykonane przez Klienta
Partnera w ramach usługi kodów IVR. Promocja dotyczy wyłącznie kodów IVR objętych
taryfą 4,99 PLN brutto oraz 9,99 PLN brutto.

§ 6.
WARUNKI WYPŁATY WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Prowizyjne należne Partnerowi będzie płatne po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
a. zawarcie Umowy;
b. w przypadku Partnera będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą - zgromadzenie na Koncie Partnera Środków w wysokości
nie mniejszej niż 50 PLN netto;
c. w przypadku Partnera będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej - zgromadzenie na Koncie Partnera Środków w wysokości nie mniejszej
niż 200 PLN netto (dotyczy wyłącznie umów zlecenia zawartych z Usługodawcą od
dnia 1 lipca 2014 r.);
d. przekazanie Usługodawcy przez Partnera podpisanego rachunku bądź faktury,
prawidłowo wystawionych na podstawie Raportu udostępnianego Partnerowi przez
Usługodawcę.
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2. Zawarcie Umowy wymaga przesłania przez Partnera na adres siedziby Usługodawcy
bądź adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w Umowie, w dwóch
egzemplarzach, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza Umowy,
otrzymanego przez Partnera od Usługodawcy w formie elektronicznej.
3. Po otrzymaniu przez Usługodawcę wypełnionego oraz podpisanego formularza
Umowy i zweryfikowaniu przez Usługodawcę prawidłowości oraz zgodności danych
wskazanych w Umowie z danymi podanymi przez Partnera w procesie rejestracji, a
także po ich akceptacji przez Usługodawcę, Usługodawca prześle Partnerowi Umowę
podpisaną przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji Usługodawcy.
4. Usługodawca może odmówić zawarcia Umowy bez względu na przyczynę i bez
obowiązku podawania przyczyn odmowy, o czym powiadomi Partnera wysyłając
stosowną informację na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
5. Wypłata Wynagrodzenia Prowizyjnego należnego Partnerowi jest możliwa po
zakończeniu Miesiąca Rozliczeniowego. Wypłata Wynagrodzenia Prowizyjnego
nastąpi na podstawie Raportu udostępnionego przez Usługodawcę na Koncie Partnera.
6. W przypadku nie zgromadzenia przez Partnera, będącego osobą prawną lub osobą
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w danym Miesiącu Rozliczeniowym
Środków w wysokości co najmniej 50 PLN netto, wypłata Wynagrodzenia
Prowizyjnego będzie możliwa, gdy łączna wysokość Środków osiągnie kwotę 50 PLN
netto.
7. W przypadku nie zgromadzenia przez Partnera, będącego osobą fizyczną nie
prowadzącą działalności gospodarczej, w danym Miesiącu Rozliczeniowym Środków
w wysokości co najmniej 200 PLN netto, wypłata Wynagrodzenia Prowizyjnego
będzie możliwa, gdy łączna wysokość Środków osiągnie kwotę 200 PLN netto.

§ 7.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Partner przystępując do Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę
jego danych osobowych dla celów Promocji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z
późn.zm.).
2. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby niniejszej Promocji
jest Usługodawca.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę na potrzeby przeprowadzenia
Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
4. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych,
ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wskazanie wymaganych
niniejszym Regulaminem Promocji danych osobowych oraz uczestnictwo w Promocji
są dobrowolne, jednakże brak ich wskazania uniemożliwia uczestnictwo w Promocji.
5. Akceptacja przetwarzania danych na potrzeby niniejszej Promocji jest dokonywana w
momencie przystąpienia do Promocji.
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§ 8.
REKLAMACJE
1. Partnerowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w
organizacji Promocji, w tym niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem
Promocji lub Regulaminem Serwisu.
2. Partner Serwisu ma prawo zgłaszać reklamacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia nieprawidłowości lub niezgodności, listem
poleconym na adres siedziby Usługodawcy.
3. Po upływie terminu określonego w ust. 2 powyżej, roszczenia Partnera dotyczące
niezgłoszonych nieprawidłowości lub niezgodności wygasają. Usługodawca jest tym
samym zwolniony z obowiązku spełnienia świadczeń odpowiadających zgłoszonym
roszczeniom Partnera.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje nie później niż w terminie 14
dni od dnia otrzymania reklamacji Partnera.
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu Promocji z
zastrzeżeniem, że do Partnerów, którzy zostali uczestnikami Promocji przed zmianą
Regulaminu Promocji, stosuje się wersję obowiązującą w chwili przystąpienia do
Promocji.
2. Nowy Regulamin Promocji zaczyna obowiązywać w terminie w nim określonym, nie
wcześniej jednak niż 14 dni po jego ogłoszeniu w Serwisie.
3. W terminie 10 dni od ogłoszenia nowego Regulaminu Promocji, Partner ma prawo
poinformować Usługodawcę, że nie akceptuje jego treści. Złożenie takiego
oświadczenia równoznacznie jest z rezygnacją z uczestnictwa w Promocji ze skutkiem
natychmiastowym. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie,
wymaga zachowania formy pisemnej i przesłania na adres siedziby Usługodawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu Serwisu z zastrzeżeniem, iż postanowienia Regulaminu
Promocji znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu Serwisu.
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