REGULAMIN WSPÓŁPRACY W SIECI AFILIACJI WECREATE SP. Z O. O.
WeCreate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – 628935
(dokumentacja spółki w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), numer REGON – 36501366900000, numer NIP –
5272775278, o kapitale zakładowym 5 000 zł, opłaconym w całości, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej, nr
60, 00-844 Warszawa, adres email - OFFICE@WECREATE.GLOBAL, w związku z organizacją wydarzenia
Life Balance Congress (strona wydarzenia - https://lifebalancecongress.com), wprowadza następujący
regulamin współpracy w sieci afiliacji, mający zastosowanie do wszystkich zawartych porozumień
partnerskich, o następującej treści:

1. WeCreate umożliwia zapisanie się do programu afiliacyjnego Life Balance Congress i stworzenie
wspólnie tego wydarzenia. Program polega na zapraszaniu znajomych przez polecającego poprzez
przesłanie linka afiliacyjnego – odnośnika internetowego do kupienia biletu na wydarzenie. Jeżeli
dojdzie do zakupu biletu, część zysku na warunkach podanych poniżej przekazywana jest
polecającemu. Przystąpienie do programu nie będzie możliwe po zakończeniu wydarzenia Life
Balance Congress.

2. Polecający obowiązany jest przy działaniu afiliacyjnym przestrzegać obowiązującego prawa,
promować wydarzenie w sposób etyczny, kulturalny, w taki sposób, żeby nie narazić renomy
WeCreate, w szczególności nie narzucać się odbiorcom oraz nie przesyłać im oferty handlowej bez
ich zgody.

3. Zostanie afiliantem – współpracownikiem możliwe jest poprzez wypełnienie formularza na stronie
Internetowej - https://lifebalancecongress.com/zostan-afiliantem/. Formularz może być
wypełniony poprzez otworzenie strony Internetowej w dowolnej przeglądarce Internetowej,
poprzez uzupełnienie pół edytowalnych formularza, zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
jego zaakceptowanie poprzez zakreślenie, zaznaczenie odpowiedniego pola oraz zakończenie
zgłoszenia poprzez przycisk „Wyślij”. Od razu po rejestracji uzyskuje się dostęp do swojego panelu
użytkownika

–

adres

logowania

to

https://lifebalancecongress.com/wp-login.php.

Po

zalogowaniu w dowolnej przeglądarce Internetowej, można śledzić wszystkie transakcje
dokonane za pomocą dedykowanego linku lub kodu afiliacyjnego. Wykonanie wyżej wymienionej
czynności, skutkuje zawarciem umowy partnerskiej o współpracy afiliacyjnej, na warunkach
przewidzianych w tym regulaminie. Umowa jest zawarta z chwilą potwierdzenia zgłoszenia i

udostępnienia panelu użytkownika. Zawarcie umowy potwierdzone zostaje wysłaniem
wiadomości email na podany adres email w formularzu.

4. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym, w
formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Nie ma to wpływu na wzajemne rozliczenia,
przed wypowiedzeniem umowy. W razie wypowiedzenia umowy przez WeCreate, ponowne
przystąpienie do programu afiliacji, jest możliwe tylko w drodze porozumienia pisemnego, a
złożenie wniosku przez Internet jest bezskuteczne.
5. W przypadku zastrzeżeń do działania formularza rejestrującego, panelu użytkownika, rozliczeń,
możliwe

jest

złożenie

reklamacji

w

drodze

wiadomości

email

na

adres

OFFICE@WECREATE.GLOBAL. Odpowiedź będzie udzielona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia
wpływu reklamacji.
6. Polecającym, na podstawie niniejszego regulaminu, może być wyłącznie osoba pełnoletnia, o
pełnej zdolności do czynności prawnych. Polecającym może być też osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną (np. spółka
osobowa prawa handlowego). Osoba ta musi mieć miejsce zamieszkania albo siedzibę na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Niedopuszczalne i zabronione jest kupowanie biletów na
własny użytek. Takie nabycie nie uprawnia do otrzymania prowizji.
7. WeCreate gwarantuje, że polecający otrzyma za każdą poleconą osobę, która dokona nabycia
biletu, wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% brutto (z VAT) od kwoty sprzedaży brutto (z
VAT). Rozstrzygająca jest wysokość sprzedaży faktycznie otrzymanej, z wyłączeniem przypadków
zwrotu biletu. Jeżeli polecający nie jest obowiązany do rozliczenia podatku VAT, wówczas
wynagrodzenie należne jest w kwocie 10% od całości sprzedaży netto – to znaczy polecający
otrzyma 10% z globalnej kwoty netto zorganizowanej przez siebie sprzedaży, bez doliczania
podatku VAT. Prowizja może być ustalona również indywidualne, w drodze osobnego
porozumienia. Całość prowizji będzie wypłacone po zakończeniu wydarzenia Life Balance
Congress – to jest w terminie do 7 dni od dnia zakończenia wydarzenia wysłane zostanie na
podany adres email rozliczenie współpracy, na podstawie którego polecający wystawi fakturę
VAT, którą doręczy WeCreate i na podstawie której w terminie 14 dni zostanie dokonana płatność.
W przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zapłata wynagrodzenia nastąpi
na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku, na takich samych zasadach jak przy fakturze.
W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej, wynagrodzenie zostanie
pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki

ZUS (w razie konieczności),

stosownie do obowiązujących przepisów. Zgodnie z właściwymi przepisami, przesłanie zostanie
formularz PIT-11, służący do rozliczenia podatku dochodowego w PIT rocznym.
8. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy na
jest WeCreate sp. z o. o. Nie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt z
administratorem

danych

możliwy

jest

na

adres

pocztowy

lub

elektroniczny

-

OFFICE@WECREATE.GLOBAL .

9. Dane osobowe pozyskane przetwarzane będą:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy afiliacyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

b)

w

celach

archiwalnych

(dowodowych)

będących

realizacją

naszego

prawnie

uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej
optymalizacji
naszych

produktów,

Klientach,

optymalizacji

analizy

procesów

finansowej

naszej

obsługi,
spółki

budowania

itp.)

wiedzy

o

będącego

realizacją

realizacją

prawnie

prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)

w

celu

badania

satysfakcji

Wystawców

będącego

uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
i efektów naszych produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1lit. f RODO);

f) w celu kontaktowym zmierzającym do wysłania ankiety służącej pogłębionemu badaniu
dalszych potrzeb przedsiębiorcy w związku z innymi usługami oferowanymi (na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO);

10.Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy o afiliację zostaną przekazane do
przedsiębiorcy prowadzącego księgowość spółki oraz wyjątkowo do kancelarii prowadzącej
obsługę prawną.

11.Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12.Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy będą przechowywane:

a. w celach związanych z realizacją umowy na udostępnienie powierzchni
wystawienniczej do zakończenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej
umowy;

b. w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obrony roszczeń do momentu
przedawnienia tych roszczeń;

c. w celach analitycznych oraz badania satysfakcji z usług do czasu, aż zostanie
zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania;

d. w celach archiwalnych przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z
ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych
do tej ustawy.

e. w celach kontaktowych do czasu cofnięcia zgody.

13.Osoby fizyczne, których dane pozyskano mają prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO, prawo
przenoszenia (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Osobie fizycznej przysługuje
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku
uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.

15.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy o
współpracy afiliacyjnej. Brak zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić zawarcie tej

umowy. Przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją umowy nie stosuje się
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
16.Stosunek prawny łączący strony, regulowany jest w zakresie nie objętym postanowieniami
umowy oraz regulaminu, poprzez przepisy Kodeksu Cywilnego – umowy zlecenia.

Kamil Sikora
Prezes Zarządu - WeCreate Sp. z o. o.

