
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM PROWADZONYM PRZEZ SKLEP ABC-

SZKOLENIA.COM 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w Programie 

Partnerskim organizowanym w Sklepie Internetowym abc-szkolenia.com (dalej jako ,,Sklep’’) 

2. Celem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest tworzenie przez Partnera łańcucha poleceń Sklepu, a 

w szczególności Usług, które można zakupić za jego pośrednictwem, dzięki czemu Partner uczestniczący 

w Programie może otrzymywać wynagrodzenie od Usługodawcy za działania Klientów Sklepu, 

polegających na dokonaniu zakupu Usług z jego polecenia, na zasadach wskazanych w Regulaminie 

Sklepu oraz w niniejszym Regulaminie.  

3. Program Partnerski jest prowadzony na terytorium Polski. 

4. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest dobrowolne. 

5. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:  

a. poczty elektronicznej pod adresem: partner@abc-szkolenia.com, 

b. za pośrednictwem telefonu: +48 531 700 182. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu Sklepu Internetowego, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego 

Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.  

7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z 

zagrożeniem polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego szkodliwego 

oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka 

wystąpienia zagrożeń należy stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, 

w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.  

8. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Sklepie Internetowym, w sposób umożliwiający jego 

pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w 

każdej chwili.  

 

II. DEFINICJE 

Dni robocze –  są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy; 

Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy 

szczególne przyznają zdolność prawną, która jest użytkownikiem strony Sklepu i jest zainteresowana zakupem 

Usługi lub dokonuje zakupu Usługi w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem Linku lub Kodu 

afiliacyjnego lub poza Sklepem internetowym w ramach Kodu afiliacyjnego; 



 

 

 

Kod afiliacyjny – podany w Koncie Partnera ciąg znaków lub cyfr, stanowiący kod, który Partner może 

przekazywać Klientom. Klienci mogą wykorzystywać otrzymany od Partnera Kod afiliacyjny przy zakupie 

stacjonarnym, poza Sklepem lub wpisując go na etapie składania Zamówienia na Usługę w Sklepie Internetowym. 

Do poszczególnych Kodów afiliacyjnych, Usługodawca może przypisywać dodatkowe rabaty; 

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

Konto Partnera - Konto posiadane przez Partnera w Sklepie, w którym po zarejestrowaniu automatycznie 

utworzony zostaje Link afiliacyjny oraz podany Kod afiliacyjny przypisane do Partnera. Za pomocą Konta, Partner 

może dokonywać także różnego rodzaju czynności związanych z Programem,  m.in. generować Linki afiliacyjne, 

a także sprawdzać stan prowizji, wypłat oraz przeglądać inne statystyki, czy wykresy dotyczące Programu 

Partnerskiego. W Koncie Partnera znajdują się też kupony rabatowe oraz Materiały, które Partner może 

wykorzystać w celach promocji Usług, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub Umowie 

uczestnictwa; 

Link afiliacyjny – indywidualny i przypisany do danego Partnera link, za pomocą którego identyfikowany jest w 

Programie każdy Partner. Link może mieć postać tekstową lub graficzną i przekierowuje Klienta w odpowiednie 

miejsce na stronie Sklepu, w którym prezentowane są Usługi. Podstawowy Link afiliacyjny generowany jest 

automatycznie przy założeniu Konta Partnera. Za pomocą generatora Linków, znajdującego się w Koncie, Partner 

może generować kolejne Linki, przekierowujące na wybrane przez siebie podstrony Sklepu; 

Materiały – treści tekstowe i graficzne oraz linki graficzne zamieszczane przez Usługodawcę w Koncie lub 

udostępniane Partnerom w inny sposób, w celu wykorzystania ich przez Partnerów do promocji Sklepu oraz 

Usług;  

 

Partner – przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z 

treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności 

z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (przedsiębiorca na prawach konsumenta), który 

przystąpił do Programu Partnerskiego na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;  

Program Partnerski/Program – współpraca pomiędzy Usługodawcą a Partnerami, polegająca na promowaniu 

przez Partnerów Usług dostępnych w Sklepie, wśród potencjalnych Klientów, na zasadach wskazanych w 

niniejszym Regulaminie;   

Regulamin – niniejszy dokument; 

Regulamin Sklepu – dokument znajdujący się pod następującym linkiem: https://abc-szkolenia.com/regulamin-

szkolen/; 

https://abc-szkolenia.com/regulamin-szkolen/
https://abc-szkolenia.com/regulamin-szkolen/


 

 

Usługi – odpłatne usługi świadczone przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu, w 

szczególności w postaci szkoleń o tematyce doradczej, konsultingowej w zakresie transportu drogowego oraz 

polegające na wsparciu w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 

Usługi elektroniczne - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz użytkowników Sklepu drogą elektroniczną 

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, 

poz. 1204 ze zm.); 

Usługodawca – prowadzący Sklep Internetowy - Paweł Żuchowski, prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą ABC – SZKOLENIA PAWEŁ ŻUCHOWSKI, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. 

Zygmunta Krasińskiego 80, 05 – 080 Izabelin, NIP: 1180466455, REGON: 141753569; 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

Wynagrodzenie – mające formę prowizji należnej Partnerowi wynagrodzenie w złotych polskich, przysługujące 

Partnerowi za dokonanie zakupu Usługi w Sklepie Internetowym, z wykorzystaniem Linku lub Kodu afiliacyjnego, 

który został pozyskany przez Klienta od Partnera. Wynagrodzenie naliczane jest od zakupu Usługi, która została 

zrealizowana lub co do której Klienci będący konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego - utracili prawo 

odstąpienia od umowy; 

Okres Rozliczeniowy – terminy, w których naliczane jest Partnerowi Wynagrodzenie, obejmujące okres miesiąca 

kalendarzowego. Pierwszy Okres rozliczeniowy dla Partnera rozpoczyna się w momencie aktywacji Konta i kończy 

się w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego;   

Umowa – umowa uczestnictwa w Programie Partnerskim zawarta pomiędzy Usługodawcą a Partnerem w formie 

pisemnej, poza Sklepem Internetowym.  

 

III. PRZYSTĄPIENIE I UCZESTNICTWO W PROGRAMIE PARTNERSKIM 

1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem zgłoszenia się do 

Programu.  

2. Zgłoszenie do Programu następuje poprzez skontaktowanie się z Usługodawcą za pośrednictwem 

telefonu, wiadomości elektronicznej, formularza kontaktowego lub osobiście, lub poprzez złożenie 

wniosku o rejestrację Konta w Sklepie Internetowym (dalej jako ,,Wniosek’’), poprzez wypełnienie 

formularza rejestracyjnego w zakładce adresowanej do Partnerów, znajdującej się pod następującym 

linkiem: www.abc-szkolenia.com/strefa-partnera/ (dalej jako ,,Formularz rejestracyjny’’). 

3. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system 

teleinformatyczny, z którego korzysta Partner wymagań technicznych określonych w Regulaminie 

Sklepu.  

http://www.abc-szkolenia.com/strefa-partnera/


 

 

4. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza rejestracyjnego, Usługodawca kontaktuje się z Partnerem w ciągu 

7 Dni roboczych za pośrednictwem telefonu lub wiadomości elektronicznej, w celu ustalenia warunków, 

na jakich zawarta ma zostać Umowa uczestnictwa lub w celu ustalenia terminu spotkania, na którym 

warunki te zostaną ustalone. Po dokonaniu wszelkich niezbędnych ustaleń, Partner oraz Usługodawca 

zawierają Umowę uczestnictwa w formie pisemnej.  

5. Po zawarciu Umowy, w ciągu 7 Dni roboczych, Usługodawca akceptuje Wniosek o rejestrację Konta, w 

tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, w postaci 

prowadzenia Konta.  

6. Jeżeli do momentu podpisania Umowy, Partner nie złożył Wniosku o rejestrację Konta, ma obowiązek 

złożyć Wniosek o rejestrację Konta w ciągu 14 dni od podpisania Umowy. Po bezskutecznym upływie 

terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Umowa uczestnictwa ulega rozwiązaniu. W takim 

przypadku, Umowa może zostać podpisana na tych samych lub nowych, zaktualizowanych warunkach. 

 

IV. KONTO 

1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie dostępna jest po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, za 

pośrednictwem którego Partner składa Wniosek o założenie Konta, a następnie aktywacji Konta przez 

Usługodawcę na zasadach opisanych w pkt III powyżej. W momencie aktywacji Konta dochodzi do 

zawarcia Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, w postaci prowadzenia Konta. 

2. Poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, Partner oświadcza, że dane podane przez niego w tym 

Formularzu są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Partner w ramach korzystania z Konta ma 

możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych. 

3. Konto zawiera dane Partnera podane przez niego podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego oraz 

dane edytowane przez Partnera dobrowolnie po aktywacji Konta.  

4. Czynności zmierzające do założenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do 

działania w imieniu Partnera. 

5. Partner nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty 

elektronicznej.   

6. Partnerowi nie wolno korzystać z Kont innych Partnerów oraz użytkowników Sklepu posiadających Konta 

oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do 

Konta. 

7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym 

zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Partnera żądania 

usunięcia Konta. 

8. Po złożeniu przez Partnera żądania usunięcia Konta, Partner ma 7 Dni na wystawienie faktury VAT z 30 

dniowym terminem płatności, za należną mu, lecz jeszcze niewypłacone Wynagrodzenie. Konto zostanie 

usunięte w ciągu 7 Dni po wypłaceniu Wynagrodzenia.   



 

 

9. W przypadku naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub 

dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej 

prowadzenia Konta w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach 

Konta.  

10. Usunięcie Konta jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy uczestnictwa w Programie.  

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM 

1. Umowa uczestnictwa w Programie Partnerskim zostaje zawarta w sposób tradycyjny, poza Sklepem 

Internetowym, na okres czasu, wskazany w Umowie.  

2. W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim każdy Partner ma obowiązek promować Usługi 

oferowane przez Usługodawcę na stronie Sklepu. Promocja Usług przez Partnera może odbywać się w 

dowolny sposób i w dowolnym miejscu, o ile nie narusza przepisów prawa, w tym w szczególności nie 

stanowi działań zabronionych, opisanych w pkt … poniżej.  

3. W przypadku gdy Partner chce wykorzystać do promocji grafiki, teksty lub innego rodzaju oznaczenia 

dotyczące Usług, obowiązany jest do wykorzystywania tylko tych Materiałów, które zostały mu 

udostępnione w tym celu przez Usługodawcę.   

4. Usługi lub inne produkty, które Partner powinien polecać w ramach Programu Partnerskiego, wskazane 

będą w załączniku do Umowy uczestnictwa w Programie.   

5. Jeżeli Partner posiada własną stronę internetową, powinien zamieścić na niej informacje o współpracy 

partnerskiej z Usługodawcą w formie linku graficznego z opisem, stanowiących Materiały udostępnione 

przez Usługodawcę. Szczegółowe wytyczne co do zamieszczania informacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim określone są w Umowie uczestnictwa. W celu poinformowania o współpracy partnerskiej, 

Partner obowiązany jest wykorzystać Materiały, udostępnione mu w tym celu przez Usługodawcę w jego 

Koncie.  

6. W celach promocji, Partner obowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy rejestracji Konta, na 

zasadach opisanych w pkt IV powyżej. Brak założenia Konta w określonym czasie powoduje rozwiązanie 

Umowy uczestnictwa w Programie Partnerskim.  

7. W celach weryfikacji, czy dana Usługa została zakupiona przez Klienta z polecenia Partnera, a tym samym 

stwierdzenia, że Partner jest uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia, Partner obowiązany jest 

posługiwać się przypisanym do siebie Linkiem afiliacyjnym, który został wygenerowany w jego Koncie 

lub Kodem afiliacyjnym przypisanym danemu Partnerowi i wskazanym w Koncie Partnera. Partner może 

wygenerować również własne Linki afiliacyjne. 

8. Potencjalni Klienci, którym Partner udostępnia Link lub Kod afiliacyjny powinni być poinformowani przez 

Partnera o tym, jakie wymogi należy spełnić, aby skorzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę.  

9. Partner powinien udostępniać potencjalnym Klientom swój Link lub Kod afiliacyjny z poszanowaniem 

zasad ochrony danych osobowych.   



 

 

10. Klient chcący skorzystać z Linku afiliacyjnego przypisanego do Partnera, powinien dokonać zakupu 

Usługi za pośrednictwem Linka otrzymanego od  tego Partnera. 

11. Klient chcący skorzystać z Kodu afiliacyjnego przypisanego do Partnera, na etapie ścieżki zakupowej 

Usługi, powinien wpisać otrzymany od Partnera Kod afiliacyjny w miejscu do tego przeznaczonym lub 

podać Kod ustnie, w przypadku gdy Klient dokonuje zakupu Usługi stacjonarnie.   

12. Partner zobowiązany jest do realizacji Umowy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, dobrymi 

obyczajami, postanowieniami Umowy, niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego, 

jak również posiadania wszelkich praw do treści jakimi posługuje się realizując Umowę. 

13. Niedozwolone jest podejmowanie działań wprowadzających w błąd, stanowiących czyn nieuczciwej 

konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową, a w szczególności:  

a. naruszających godność ludzką; 

b. dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną lub narodowość;  

c. raniących przekonania religijne lub polityczne; 

d. zachęcających do naruszania lub łamania prawa; 

e. nawołujących do nienawiści; 

f. zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; 

g. sprzyjających zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;  

h. promujących system sprzedaży lawinowej; 

i. wprowadzających Użytkownika w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do 

skorzystania z Usług prezentowanych na stronie Sklepu; 

j. naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej czy też zachęcających do 

łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów 

mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;  

14. Zakazane jest dostarczanie treści bezprawnych w ramach Programu Partnerskiego. 

15. Niedozwolone jest  stosowanie urządzeń, programów czy jakichkolwiek systemów, które powodują 

nieuzasadnione naliczanie Wynagrodzenia.  

  

VI. WYNAGRODZENIE  

1. Partnerowi za Klientów, którzy dokonali zakupu Usługi za pośrednictwem Linku afiliacyjnego lub z 

wykorzystaniem Kodu afiliacyjnego przysługuje Wynagrodzenie, w wysokości określonej w załączniku 

do Umowy uczestnictwa, w którym ustalone są wysokości prowizji od zakupu Usługi. Usługodawca może 

również ustalić z Partnerem inną kwotę prowizji w drodze indywidualnych ustaleń. 

2. Informacje o zgromadzonym Wynagrodzeniu czy sposobie jego naliczania, dostępne są w Koncie 

Partnera i w przypadku dokonania zakupu Usługi za pośrednictwem Sklepu – aktualizowane 

automatycznie po zakupie, natomiast w przypadku zakupu stacjonarnego, poza Sklepem, do następnego 

Dnia roboczego.  

3. Wynagrodzenie jest naliczane Partnerowi w miesięcznych Okresach Rozliczeniowych.  



 

 

4. Partner może dysponować Wynagrodzeniem zgromadzonym na swoim Koncie poprzez wypłatę, której 

dokonuje Usługodawca na rzecz Partnera. 

5. Partnerowi przysługuje prawo otrzymania wypłaty Wynagrodzenia od Usługodawcy, po zgromadzeniu 

minimalnej kwoty uprawniającej do wypłaty, w wysokości 400 zł (dalej jako ,,Kwota minimalna’’). W  

momencie  zgromadzenia przez Partnera Kwoty minimalnej, Usługodawca wypłaci, z tym że nie częściej 

niż jednokrotnie w Okresie rozliczeniowym (raz w miesiącu), przysługujące Partnerowi Wynagrodzenie. 

Wypłata Wynagrodzenia za dany Okres rozliczeniowy może być dokona dopiero po jego zakończeniu. 

6. Jeżeli w danym Okresie rozliczeniowym Partner nie zgromadzi Kwoty minimalnej, Wynagrodzenie może 

zostać wypłacone dopiero po zakończeniu kolejnego Okresu rozliczeniowego, również pod warunkiem 

zgromadzenia sumarycznej kwoty minimalnej z kolejnego i poprzedniego (lub kolejnych i poprzednich) 

Okresów rozliczeniowych, w których Partner nie osiągnął Kwoty minimalnej.  

7. W celu otrzymania wypłaty Wynagrodzenia, po zakończeniu Okresu rozliczeniowego lub Okresów 

rozliczeniowych, w których Partner zgromadził Kwotę minimalną, Partner zobowiązany jest do złożenia 

wniosku o wypłatę Wynagrodzenia (dalej jako ,,Wniosek’’), udostępnionego mu przez Usługodawcę za 

pośrednictwem wiadomości elektronicznej. Partner powinien wysłać wypełniony Wniosek, za 

pośrednictwem wiadomości elektronicznej na następujący adres e-mail Usługodawcy: partner@abc-

szkolenia.com.  

8. Usługodawca rozpatrzy Wniosek Partnera w ciągu 7 Dni od dnia jego otrzymania. Usługodawca może 

odmówić wypłaty Wynagrodzenia w przypadku: 

a. gdy nie doszło jeszcze do realizacji Usługi; 

b. gdy Klient skorzystał z prawa odstąpienia od zawarcia umowy o świadczenie Usługi, w 

rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta; 

c. powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Partnera zapisów niniejszego 

Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

9. Wynagrodzenie należne Partnerowi jest wypłacane po pozytywnej weryfikacji Wniosku Partnera, po 

wskazaniu mu kwoty należnej w ramach Wynagrodzenia. Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 14 

dni od otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo wystawionego przez Partnera rachunku lub faktury 

VAT. Za dzień wypłaty wynagrodzenia uznaje się dzień zlecenia przez Usługodawcę wypłaty 

Wynagrodzenia Partnerowi. 

10. Usługodawca dokonuje wypłaty Wynagrodzenia przelewem, na wskazany na rachunku lub fakturze VAT 

numer rachunku bankowego Partnera.  

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w 

ramach Programu Partnerskiego, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy. 

12. Partner uczestniczący w Programie Partnerskim może uzyskiwać przychód podlegający opodatkowaniu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

13. Usługodawca może uzgodnić z Partnerem indywidualne zasady rozliczeń, na zasadach odrębnie 

uzgodnionych przez strony.  

mailto:partner@abc-szkolenia.com
mailto:partner@abc-szkolenia.com


 

 

VII. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego można zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy bądź 

elektronicznie na adres poczty elektronicznej: partner@abc-szkolenia.com.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane identyfikacyjne składającego oraz opis zdarzenia 

będącego przyczyną reklamacji. 

3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Przekazane w ramach Programu Partnerskiego dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Klauzulą informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie Sklepu, w sposób umożliwiający jego 

pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w 

każdej chwili. 

2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności 

intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także 

do formularzy, logotypów, opisów i grafik należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować 

wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Partnerem zostaje poddane 

sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa 

polskiego. 

5. Partner zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o wszelkich zmianach adresów 

do doręczeń, upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną korespondencji oraz 

realizacji  Umów zawartych przez dotychczasowo umocowane lub upoważnione osoby i uznania za 

skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres. 

6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego 

opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mają zastosowania, do Umów zawartych 

przed dniem wejścia w życie Regulaminu.  

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr  1 – Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), Pośrednik informuje, że: 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:   

Paweł Żuchowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ABC – SZKOLENIA PAWEŁ ŻUCHOWSKI, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra 

właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Zygmunta Krasińskiego 80, 05 – 080 Izabelin, NIP: 1180466455, REGON: 

141753569 

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą: 

• poczty elektronicznej: partner@abc-szkolenia.com, 

• poczty tradycyjnej: ul. Zygmunta Krasińskiego 80, 05 – 080 Izabelin, 

• telefonu: +48 531 700 182. 

 

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH  

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych: 

- dane osobowe zebrane na potrzeby uczestnictwa w programie partnerskim tj. imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, 

adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego. 

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZEKAZAŁA PANI/PAN 

ADMINISTRATOROWI 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:  

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania 

organizacja programu 

partnerskiego 

imię, nazwisko, adres 

korespondencyjny, NIP, adres 

e-mail, nr telefonu, nr konta 

bankowego do robienia wypłat 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w 

celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed 

zawarciem umowy oraz przetwarzanie 

niezbędne w celu wykonania Umowy, której 

jesteś stroną 

wypełnienie obowiązków 

prawnych wynikających z 

przepisów prawnych, w 

szczególności przepisów 

podatkowych i rachunkowych 

imię, nazwisko, adres 

korespondencyjny, adres e-

mail, nr telefonu 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na nas, 

wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności przepisów podatkowych i 

rachunkowych 

ustalenie, dochodzenie i 

egzekucja roszczeń i obrona 

przed roszczeniami w 

imię, nazwisko, adres 

korespondencyjny, nr PESEL, 

NIP, adres e-mail, nr telefonu 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie 

w celu realizacji naszego prawnie 

uzasadnionego interesu, polegającego na 



 

 

postępowaniu przed sądami i 

innymi organami 

państwowymi 
 

ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji 

roszczeń oraz na obronie przed 

roszczeniami w postępowaniu przed 

sądami i innymi organami państwowymi 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu: 

w przypadku przetwarzania w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w 

celu wykonania Umowy, której jesteś stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia umowy; 

w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia umowy; 

w przypadku przetwarzania w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z 

przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych do momentu wygaśnięcia obowiązków 

prawnych, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT; podmioty świadczące na rzecz 

Administratora usługi księgowe, marketingowe. 

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:  

żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 

żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO); 

żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO); 

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO); 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO); 

żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO). 

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyżej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym 

razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych 

w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem.  

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany 

charakter żądania lub liczbę żądań.  

   W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu 

terminu i poda przyczyny opóźnienia 

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE) 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec 

Pani/Pana jakichkolwiek decyzji. 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 



 

 

 Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG lub do organizacji międzynarodowej. 

 

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO  

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi 

do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub 

miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233  
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