REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM MATH MAN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w Programie
Partnerskim „MATH MAN” organizowanym w Serwisie Internetowym MathMan (dalej jako MathMan
lub Serwis)

2.

Celem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest tworzenie przez Partnera łańcucha poleceń
Serwisu, jego Usług, dzięki którym Partner uczestniczący w Programie może otrzymywać
wynagrodzenie od Usługodawcy za działania innych Użytkowników w MathMan, w tym dokonywania
przez nich zakupów Dostępów w MathMan z jego polecenia, na zasadach wskazanych w MathMan
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: poczty elektronicznej pod adresem:

kontakt@mathman.pl
6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu Serwisu Internetowego www.mathman.pl/ambasadorzy/, dostępnego na stronie
www.mathman.pl/ambasadorzy/, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego
Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Internetowego MathMan 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.
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w
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Internetowym

www.mathman.pl/ambasadorzy/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
II. DEFINICJE
Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu Internetowego MathMan
natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Usługodawca – prowadzący Serwis Internetowy MathMan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Domella Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem Poznań, ul. Ostrowska
395, 61-312
Partner – 
Użytkownik MathMan będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
posiadający Konto Partnera w Serwisie internetowym MathMan, który przystąpił do Programu Partnerskiego
na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Program Partnerski/Program – współpraca pomiędzy Usługodawcą a poszczególnymi Partnerami, polegająca
na promowaniu przez Partnerów Usług dostępnych w MathMan wśród potencjalnych Użytkowników, na
zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Konto Partnera - Konto posiadane przez Użytkownika w Serwisie MathMan za pomocą, której może on
dokonywać określonych czynności w ramach Programu Partnerskiego, m.in. generować link referencyjny oraz
sprawdzać stan wypłat, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Link Referencyjny – indywidualny i przypisany do danego Partnera link, za pomocą którego identyfikowany jest
w Programie każdy Partner;
Wynagrodzenie – mające formę prowizji należnej Partnerowi wynagrodzenie w złotych polskich,
przysługujące Partnerowi za dokonanie przez Użytkowników posługujących się Linkiem Referencyjnym
danego Partnera, zakupu pierwszego Dostępu do Serwisu MathMan.
Okres Rozliczeniowy – terminy, w których naliczane jest Partnerowi Wynagrodzenie, obejmujące okres
miesiąca kalendarzowego. Pierwszy Okres rozliczeniowy dla Partnera rozpoczyna się w momencie przekazania
Partnerowi Linku referencyjnego i kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego;
Umowa – umowa uczestnictwa w Programie Partnerskim zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą
a Partnerem;
Nierezydent – Partner będący osobą fizyczną niemająca miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej albo Partner będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną niemająca siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
Certyfikat Rezydencji – zaświadczenie o miejscu zamieszkania Partnera lub jego siedziby będącego
Nierezydentem dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej miejsca
zamieszkania Partnera lub jego siedziby. Certyfikat rezydencji powinien zostać dostarczony w formie pisemnej
Usługodawcy, chyba, że prawo państwa Nierezydenta przewiduje wydawanie certyfikatów rezydencji
wyłącznie w formie elektronicznej.

III. UCZESTNICTWO I PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO
1.

Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzysta Partner, następujących minimalnych wymagań
technicznych:
a.

komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b.

dostęp do poczty elektronicznej,

c.

najnowsza wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub Safari,

d.

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,

e.

program do odczytu plików formatu PDF.

2.

Celem Programu Partnerskiego jest zwiększenie liczby Użytkowników MathMan

3.

Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest założenie i posiadanie aktywnego Konta
Partnera w MathMan oraz otrzymanie od Usługodawcy Linku Referencyjnego.

4.

Usługodawca przekazuje Partnerowi, indywidualny, wygenerowany Link Referencyjny, który Partner
powinien przekazywać rejestrującym się z jego polecenia oraz dokonującym zakupów Dostępów w
MathMan z jego polecenia (dalej jako: ,,Polecenie
”) potencjalnym Użytkownikom Serwisu.

5.

Umowa uczestnictwa w Programie Partnerskim zostaje zawarta w momencie aktywacji Konta Partnera
przez Usługodawcę, o czym Partner jest informowany przez Usługodawcę za pośrednictwem
wiadomości e-mail, przesłanej na adres podany w momencie rejestracji Konta. .

6.

Umowa uczestnictwa w Programie Partnerskim zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być
wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia przez
oświadczenie kierowane odpowiednio na adres Partnera podany w Koncie Partnera lub w przypadku
Usługodawcy na adres: kontakt@mathman.pl

7.

Usługodawca może zawiesić lub wypowiedzieć Partnerowi uczestnictwo w Programie Partnerskim i
rozwiązać Umowę z ważnych powodów. Za ważne powody, uznaje się w szczególności:
a.

powzięcie podejrzenia co do naruszania przez Partnera niniejszego Regulaminu, Regulaminu
Serwisu MathMan bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zasad dobrych
obyczajów,

b.

gdy działania lub zaniechania Partnera wpływają negatywnie na działalność Usługodawcy, w
tym godzą w jego dobre imię lub w inny sposób szkodą Usługodawcy.

8.

W przypadkach, o których mowa w ppkt. 7 powyżej, Usługodawca może rozwiązać Umowę, po
uprzednim bezskutecznym upływie terminu wskazanym w wezwaniu do zaprzestania naruszeń.

9.

W przypadkach rozwiązania Umowy, o których mowa powyżej, Usługodawca niezwłocznie
dezaktywuje Link Referencyjny Partnera oraz zaprzestaje naliczania Wynagrodzenia przysługującego
Partnerowi.

10. Zakończenie uczestnictwa w Programie Partnerskim nie prowadzi do utraty zebranego, a
niewypłaconego Wynagrodzenia.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM
1.

W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim każdy Partner udostępnia z poszanowaniem zasad
ochrony danych osobowych, dowolnie wybranym osobom swój Link Referencyjny.

2.

Użytkownik chcący skorzystać z Linku Referencyjnego Partnera powinien dokonać zakupu Dostępu z
Linku Referencyjnego otrzymanego od Partnera..

3.

Zasady rejestracji Użytkowników w MathMan oraz korzystania z Usług Serwisu reguluje Regulamin
Serwisu Internetowego MathMan

4.

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

obyczajami,

postanowieniami

niniejszego

Regulaminu

oraz

Regulaminu

Serwisu

Internetowego MathMan, jak również posiadania wszelkich praw do treści jakimi posługuje się
realizując Umowę.
5.

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 MathMan

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;

6.

Zakazane jest dostarczanie treści bezprawnych w ramach Programu Partnerskiego.

7.

Niedozwolone jest stosowanie urządzeń, programów czy jakichkolwiek systemów, które powodują
nieuzasadnione naliczanie Wynagrodzenia.

V. WYNAGRODZENIE
1.

Partnerowi za określone czynności Użytkowników korzystających z jego Linku Referencyjnego
przysługuje Wynagrodzenie, w wysokości 25% ceny Dostępu, który zakupił Użytkownik posługujący
się jego Linkiem Referencyjnym. Usługodawca może również ustalić z Partnerem inną kwotę prowizji.

2.

Informacje o zgromadzonym Wynagrodzeniu, sposobie jego naliczania oraz okresie rozliczeniowym
dostępne są w Koncie Partnera.

3.

Wynagrodzenie jest naliczane Partnerowi w miesięcznych Okresach Rozliczeniowych.

4.

Partner może dysponować Wynagrodzeniem zgromadzonym na jego Koncie Partnera 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 300 zł brutto. W momencie
zgromadzenia minimalnej kwoty wypłaty Usługodawca wypłaci, z tym że nie częściej niż raz w
okresie rozliczeniowym (raz w miesiącu), przysługujące Partnerowi Wynagrodzenie,. W celu
otrzymania wypłaty Partner musi poinformować Usługodawcę o chęci otrzymania wypłaty
Wynagrodzenia, korzystając z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się do Konta Partnera bądź
zgłosić taką dyspozycję Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres
kontakt@mathman.pl. Wypłata Wynagrodzenia za dany Okres rozliczeniowy może być dokona
dopiero po jego zakończeniu.

6.

Usługodawca rozpatrzy wniosek Partnera, o którym mowa w ppkt. 5 powyżej w ciągu 7 dni od jego
otrzymania. Usługodawca może odmówić wypłaty Wynagrodzenia w przypadku powzięcia
uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Partnera zapisów niniejszego Regulaminu lub przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.

7.

Wynagrodzenie należne Partnerowi jest wypłacane po pozytywnej weryfikacji wniosku Partnera 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.

8.

Usługodawca dokonuje wypłaty Wynagrodzenia przelewem, na wskazany w ramach Konta Partnera,
jego rachunek bankowy.

9.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w
ramach Programu Partnerskiego, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

10. Partner
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w

Programie

Partnerskim

może
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opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Usługodawca może uzgodnić z Partnerem indywidualne zasady rozliczeń, na zasadach odrębnie
uzgodnionych przez strony.
VI. REKLAMACJE
1.

Reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego można zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy bądź
elektronicznie na adres poczty elektronicznej: kontakt@mathman.pl

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.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przekazane w ramach Programu Partnerskiego dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności MathMan
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w MathMan w sposób umożliwiający jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w
każdej chwili.

2.

O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Usługodawca powiadamia na stronie głównej
MathMan oraz drogą elektroniczną na adres e-mail przechowywany w ramach Konta. Powiadomienie
będzie zawierać zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie, przy czym termin ten nie będzie
krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia.

3.

W przypadku, gdy Partner będący konsumentem nie akceptuje zmian Regulaminu powinien
zawiadomić Usługodawcę, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem
Umowy.

4.

Zmiany Tabeli opłat i prowizji odbywają się w trybie wskazanym dla zmian Regulaminu wskazanym w
ust. 2 i 3 powyżej. Zmiany nie będą miały zastosowania do Wynagrodzenia naliczonego Partnerowi
przed datą zmiany Tabeli opłat i prowizji.

