Umowa Prowizyjna w Programie Partnerskim Smart Business Partners.
Zawarta w Sochaczew dnia ……,…...,202…. . roku pomiędzy:
1

Firmą Viccan sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczew przy ul. Skotnickiego 13, kod pocztowy
96-500, NIP 8371861410, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego,
nr KRS 0000754913, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 złotych,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Przemysława Czarnota, zwaną dalej
Wykonawcą,
a

2

Firmą ………………………………………………………………..………
z siedzibą w ……………….……….. przy ul. ………………………………,
kod pocztowy …..-..........., NIP ………………………………….,
nr tel. …………………….. E-mail ………………………………
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, uprawnienie do reprezentacji)
zwaną dalej Partnerem.
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy

1

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Partnera
pośrednictwa w sprzedaży oraz usług marketingowych zgodnie z wybranym pakietem w
programie partnerskim Smart Business Partners.
(Pełny opis programu partnerskiego dostępny jest w regulaminie na stronie
www.smartbusinesspartners.pl)

2

Przez pośrednictwo w sprzedaży należy rozumieć sytuację, gdy Wykonawca w wyniku
działań programu partnerskiego doprowadza do zakupu przez klienta towarów/usług z
oferty Partnera.
§2
Obowiązki Wykonawcy

1

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób profesjonalny, z należytą
starannością i dbałością o interesy Partnera.

2

Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia Partnera w szczegóły pakietów
świadczonej usługi.

3

Wykonawca zobowiązuje się przekazywać potencjalnych klientów bezpośrednio do
osoby reprezentującej Partnera za pomocą dedykowanej aplikacji.
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§3
Czas trwania umowy
1.

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Partnera od dnia założenia
konta użytkownika w programie partnerskim do dnia jego usunięcia.
§4
Wynagrodzenie Prowizyjne

1.

W zamian za usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Partnera określone w §1,
Partner zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie prowizyjne za każdą doprowadzoną
transakcję na rzecz Partnera, w wysokości …..% od (niepotrzebne skreślić)
a) wartości netto doprowadzonej rekomendacji.
b) wartości netto uzyskanego przychodu z doprowadzonej rekomendacji.
(a – dla właścicieli firm , b – dla pośredników prowizyjnych)
lub kwotę stałą od
- ……………………………. w wysokości ……..
- ……………………………. w wysokości ……..
- ……………………………. w wysokości ……..
- ……………………………. w wysokości ……..
- ……………………………. w wysokości ……..

zł netto
zł netto
zł netto
zł netto
zł netto

2.

Jeżeli klientowi przysługuje rabat, prowizja jest obliczana na podstawie wartości
zamówienia netto po rabacie.

3.

Należne wynagrodzenie Partner zapłaci na rachunek bankowy wskazany na fakturze
Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu wystawionej faktury VAT drogą
mailową na wskazany adres e-mail podczas rejestracji konta w programie partnerskim.

4.

Warunkiem wypłacenia prowizji Wykonawcy jest poinformowanie Partnera o zamiarze
złożenia zamówienia przez klienta jedną z dróg:
a) mailową na podany adres e-mail przy rejestracji konta w programie partnerskim
b) aplikacji mobilnej programu partnerskiego
c) przekazania wypełnionej karty rekomendacji
podając: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail klienta.

5.

Wykonawca roszczy sobie prawo do wypłacenia prowizji w przypadku gdy klient
poświadczy, że dokonał zakupu dzięki działaniom Wykonawcy. Roszczenie nie może
wystąpić po upływie 30 dni od daty transakcji.
§5
Obowiązki Partnera

1

Partner zobowiązuje się na bieżąco dostarczać Wykonawcy wszelkie potrzebne
informacje i dane niezbędne do wykonania usług określonych w § 1 niniejszej umowy.
Przede wszystkim Partner zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w terminie 5 dni, od
dnia zawarcia umowy, materiały marketingowe (zgodne z wytycznymi: profil usługi,
profil partnera) do zastosowania w trakcie świadczenia usług określonych w § 1
niniejszej umowy.
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2

Partner zobowiązuje się do terminowego dokonania płatności wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

3

Partner zobowiązuje się do składania oświadczeń o statusie prowadzonych
rekomendacji w dedykowanej aplikacji.

4

Partner powierza Wykonawcy prawo do pośrednictwa i rekomendacji w sprzedaży jego
usług i towarów. Zobowiązuje się zachować wyłączność w tym prawie wśród firm i
osób z klubem związanych i zobowiązuje się, że w okresie trwania umowy nie zleci
wykonania czynności pośrednictwa i rekomendacji innemu członkowi Klubu, jak
również nie dokona sprzedaży produktu lub usługi z pominięciem Klubu pod rygorem
zapłaty kary umownej, o której mowa w § 11. Zastrzeżenie wyłączności nie ogranicza
Partnera w prawie do sprzedaży własnej poza klubem.

5

Sytuacje, w których Partner nie dotrzyma warunków umowy z przyczyny braku
świadomości sprzedaży członkowi klubu, będą rozstrzygane przez sąd koleżeński.

6

Uniknięcie sytuacji spornych jest możliwe przez regularne zapoznawanie się z zakładką
klubowicze na stronie www.smartbusinesspartners.pl oraz grupy klubu na whatsapp.

7

Partner na żądanie Wykonawcy ma obowiązek przedstawić wystawioną fakturę
wynikającą z doprowadzonej rekomendacji na rzecz Partnera, w celu ustalenia
należytego wynagrodzenia prowizyjnego o którym mowa w § 4.
§6
Oświadczenia Stron

1

Partner oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym
prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, w tym w
szczególności prawa ochronne do znaków towarowych, prawa rejestracji wzorów
przemysłowych) do oznaczeń firmowych określonych w § 5 ust. 1, które Partner
udostępni Wykonawcy w celu realizowania usług reklamowych w ramach niniejszej
umowy, oraz że wykorzystanie przez Wykonawcę przekazanych materiałów nie będzie
stanowiło jakiegokolwiek naruszenia przepisów obowiązującego prawa, ani nie będzie
naruszać praw osób trzecich.

2

Partner niniejszym potwierdza, że wyraża zgodę na wykorzystanie w materiałach
promocyjnych i reklamowych tworzonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej
umowy oznaczeń firmowych należących do Partnera, które udostępni Wykonawcy w
celu wykonania niniejszej umowy. Udostępnienie przez Partnera oznaczeń firmowych
oraz udzielenie zgody na ich wykorzystanie nie stanowi przeniesienia na Wykonawcę
jakichkolwiek praw do tych oznaczeń.

3

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia na rzecz Partnera usług
opisanych w umowie a także, że świadczenie na rzecz Partnera takich usług nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich.

4

Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po wykonaniu umowy, a także
po jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron.
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§7
Rozwiązanie umowy
1

Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy pisemnego porozumienia
podpisanego przez obie Strony.

2.

Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku naruszenia przez Partnera któregokolwiek z Postanowień niniejszej
umowy bądź załączników do niej, po uprzednim wezwaniu Partnera do zaprzestania
naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu terminu nie krótszego niż 7 dni oraz jego
bezskutecznym upływie.

3.

Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jedno (1)
miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny. Wszelkie opłaty
dokonane wcześniej nie podlegają zwrotowi a opłaty za okres wypowiedzenia są
należne na warunkach określonych w umowie.

4.

Usunięcie konta Partnera w programie partnerskim jest jednoznaczne z rozwiązaniem
niniejszej umowy.

5.

Rozwiązanie umowy nie zwalnia Partnera z obowiązku wypłaty wynagrodzenia, o
którym mowa w §4, za przekazane rekomendacje podczas trwania niniejszej umowy.
§8
Klauzula Poufności

1.

Partner zobowiązuje się zachować poufność w kwestiach ustaleń niniejszej umowy, w
szczególności informacje o formie oraz wysokości wynagrodzenia.

2.

Obowiązek zachowania poufności wiąże od dnia zawarcia umowy do czasu zwolnienia
go z tego obowiązku przez Wykonawce w drodze pisemnego oświadczenia, lub po
upływie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia rozwiązania Umowy.
§9
Przekazanie danych osobowych
1. W celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy, Wykonawca powierza (w rozumieniu 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 dalej
RODO) Partnerowi do przetwarzania dane osobowe klientów.

2.

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki legalności przetwarzania danych osobowych
określone w art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych.

3.

Powierzone dane osobowe klientów przetwarzane będą w formie elektronicznej, jak i w
formie dokumentacji papierowej.
§ 10
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Ochrona danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych Partnera jest Viccan sp. z o.o. z siedzibą w
Sochaczewie (96-500), przy ul Gen. Stanisława Grzmot – Skotnickiego 13.

2.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją
niniejszej umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy.

3.

Szczegóły odnoście podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera
Regulamin oraz polityka prywatności Smart Business Partners dostępna na stronie
www.smartbusinesspartners.pl
§ 11
Kary Umowne

1.

Partner zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości podwojonej kwoty
prowizji wynikającej z ceny transakcyjnej rekomendacji, w przypadku, gdy w okresie
obowiązywania niniejszej umowy pośrednictwa Partner dokona transakcji z
pominięciem klubu, chyba że czynności pośrednictwa lub rekomendacji nie zostały
przez klub w ogóle podjęte.
§ 12
Postanowienia końcowe

1

Nieodrębny załącznik do niniejszej umowy stanowi Regulamin Smart Business Partners
dostępny na stronie www.smartbusinesspartners.pl, który reguluje podstawowe
zobowiązania płynące z racji świadczonych usług.

2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie i regulaminie klubu będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w
formie aneksu pod rygorem nieważności.

4

Ewentualne spory, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem umowy, będą
rozstrzygane w ramach wzajemnych negocjacji. Gdyby Strony nie zdołały osiągnąć
porozumienia w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia zaistnienia sporu, spór
będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.

5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze stron.

………………………………………..
PARTNER
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……………………………………….
WYKONAWCA
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