Regulamin Programu Partnerskiego
§1

[Przedmiot regulaminu]

Niniejszy regulamin określa warunki współpracy spółki A4Academy Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z jej partnerami uczestniczącymi w programie afiliacyjnym,
polegającym na świadczeniu usługi odpłatnego pośrednictwa w pozyskiwaniu klientów na usługi
świadczone przez w/w spółkę.
§2

[Słowniczek]

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
1. A4Academy - A4Academy sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kazimierza
Morawskiego 5/524, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000676999, posiadającą NIP 6762529274,2.
2. Klient - klient pozyskany przez A4Academy na skutek opisanego w Regulaminie działania
Partnera.
3. Kod – unikalny kod afiliacyjny przyznawany Partnerowi, także w postaci odnośnika (adresu
URL).
4. Partner – osoba uczestnicząca w Programie, spełniająca wymogi wskazane w §3 ust. 1
Regulaminu, pozyskująca Klientów na usługi świadczone przez A4Academy w zamian za
wynagrodzenie.
5. Program – program afiliacyjny, w ramach którego Partnerzy pozyskiwać będą na rzecz
A4Academy nowych Klientów na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://a4academy.pl/ wykorzystywana do
koordynacji współpracy w ramach Programu oraz wygenerowania Kodu.
7. Regulamin - niniejszy dokument;
8. RODO - Rozporządzenie 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
§3

[Uczestnictwo w Programie]
1. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zaproszone przez A4Academy, które:
a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

b. założą i aktywują konto w Portalu;
c.

zaakceptują postanowienia Regulaminu;

d. w ramach działalności gospodarczej, naukowej, publicystycznej czy publicznej głoszą
założenia i wartości zbieżne z tymi reprezentowanymi przez A4Academy.
2. Korzystając z Portalu, Partner może wygenerować stosowny Kod, pozwalający na oferowanie
usług A4Academy z rabatem dla Klienta, zapewniając przy tym Partnerowi wynagrodzenie w
zamian za każdą sprzedaną usługę.

3. Kwota rabatu przyznawanego Klientowi w zamian za użycie Kodu jest ustalana indywidualnie
przez A4Academy w odniesieniu do każdego z Partnerów, a jej wysokość ujawniana jest za
Partnerowi za pomocą Portalu.
4. Partycypacja w Programie nie jest jednoznaczna z obowiązkiem publikacji Kodu czy
pozyskiwania Klientów w inny sposób.
5. Partner przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego w trakcie rejestracji w Portalu
informacje są podstawą do rozliczeń z A4Academy i wypłaty należnego mu wynagrodzenia. W
przypadku jakichkolwiek sporów co do osoby uprawnionej do otrzymania wynagrodzenia i/lub
numeru rachunku bankowego, na jaki w/w ma zostać wypłacone, decydujące znaczenie mają
dane wprowadzone przez Partnera w ramach rejestracji w Portalu.
§4

[Istotna współpracy]
1. Polecając usługi A4Academy, Partner będzie publikował Kod (także w formie linku
afiliacyjnego), zachęcając odbiorców publikowanych przez niego treści do skorzystania z usług
A4Academy.
2. Wszelkie działania promocyjne realizowane są przez Partnera jego własnym kosztem, na jego
odpowiedzialność. W przypadku gdy w związku z działalnością Partnera wobec A4Academy
podniesione zostaną jakiekolwiek roszczenia (tak przez potencjalnych Klientów, jak i
jakiekolwiek organy państwowe), Partner zobowiązany będzie do podjęcia wszelkich
przewidzianych prawem czynności zmierzających do zwolnienia A4Academy od w/w
odpowiedzialności, jak i do naprawienia ewentualnej szkody.
3. Prowadzone przez Partnera działalności promocyjne nie mogą stać w sprzeczności z
wartościami wyznawanymi i promowanymi przez A4Academy.
4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Partner przyjmuje do wiadomości, że:
a) nie jest upoważniony do składania w imieniu A4Academy jakichkolwiek oświadczeń
woli, w szczególności do zawierania umów;
b) nie jest upoważniony do pobierania jakichkolwiek opłat od osób, z którymi się
kontaktuje w ramach realizacji niniejszej współpracy, a w szczególności od Klientów;
c) A4Academy może bez podania przyczyny odmówić zawarcia umowy z podmiotem,
który posłużył się Kodem i odmowa taka nie stanowi podstaw do zgłaszania przez
Partnera jakichkolwiek roszczeń;
d) A4Academy jest w pełni uprawniona do nawiązywania analogicznych współpracy z
innymi podmiotami.

§5

[Obowiązki Stron]
1. W ramach prowadzonej na podstawie niniejszego Regulaminu współpracy Partner
zobowiązany jest do:
a) samodzielnego zapewnienia sobie wszelkich narzędzi i środków koniecznych do
efektywnego promowania A4Academy;

b) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
regulujących problematykę przesyłania informacji handlowej, informowania odbiorców
o publikacji materiałów sponsorowanych oraz przetwarzanie danych osobowych;
c) samodzielnego realizowania przedmiotu prowadzonej współpracy;
d) zachowania w poufności informacji o wysokości należnej mu z tytułu niniejszym
współpracy prowizji, będącej podstawą do określenia wynagrodzenia na zasadach
wskazanych w §6 ust. 1 Regulaminu.
2. A4Academy niniejszym zobowiązuje się do:
a) zapewnienia Partnerowi dostępu w ramach Portalu do oprogramowania zliczającego
wynagrodzenie należne mu w toku niniejszej współpracy;
b) świadczenia na rzecz pozyskanych przez Partnera Klientów usług w standardzie nie
gorszym, niż w stosunku do pozostałych swoich klientów.
§6

[Wynagrodzenie]
1. Partner nabywa prawo do wynagrodzenia za każdego Klienta, który zakupi i w całości opłaci
oferowaną przez A4Academy usługę z użyciem Kodu. Wynagrodzenie stanowi iloraz kwot, jaką
pozyskani przez Partnera Klienci zapłacili w danym okresie rozliczeniowym A4Academy i
wyrażonej procentowo prowizji Partnera, ustalonej przez A4Academy przed rozpoczęciem
współpracy i określonej w ramach Portalu.
2. Prawo do wynagrodzenia zależne jest od otrzymania przez A4Academy zapłaty za zakupioną
przez Klienta usługę. W sytuacji, gdy po nabyciu usługi A4Academy zobowiązane będzie do
zwrócenia Klientowi zapłaconej przez niego ceny (np. w ramach odstąpienia od umowy czy
tzw. chargeback) należne Partnerowi wynagrodzenie ulegnie stosownemu pomniejszeniu. W
sytuacji, gdy Partner wypłacił już wynagrodzenie obejmujące kwotę o której mowa w zdaniu
poprzednim, roszczenia powyższe A4Academy będzie mogło potrącić od dalszych należnych
Partnerowi wynagrodzeń.
3. Rozliczenia z Partnerem prowadzone będą z wykorzystaniem aplikacji Payouts Service, do
której dostęp zagwarantuje Partnerowi A4Academy w ramach Portalu. A4Academy
zobowiązuje się do udzielenia koniecznego wsparcia Partnerowi tak w obsłudze w/w aplikacji,
jak i w celu wyjaśnienia jakichkolwiek jej awarii – powyższe nie wyłącza jednak zasady, iż
A4Academy nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania w/w oprogramowania.
4. Partner uprawniony jest do wypłaty wynagrodzenia w momencie, gdy jego łączna niewypłacona
kwota będzie równa bądź większa niż kwota 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
Wypłaty Partner może dokonać przy użyciu aplikacji, o której mowa w ust. 3, na wskazany
przez siebie rachunek bankowy.
5. Ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie pomniejszona o koszty jego wypłaty, które
obciążają w całości Partnera.
6. Z uwagi na specyfikę współpracy, okresem rozliczeniowym jest czas między dokonaniem przez
Partnera kolejnych wypłat wynagrodzenia.

7. Wynagrodzenie wskazane w Regulaminie każdorazowo jest określone w kwocie brutto.
A4Academy oświadcza, iż z kwot w/w nie pobiera jakichkolwiek zaliczek na podatki obciążające
Partnera. Tym samym obowiązek uiszczenia wszelkich należności publiczno-prawnych
obciąża wyłącznie Partnera.
§7

[Zakończenie współpracy]
1. Partner uprawniony jest do zakończenia współpracy prowadzonej na podstawie Regulaminu w
jakimkolwiek czasie, bez okresu wypowiedzenia oraz bez wskazania przyczyny. Rezygnacja
ze współpracy z A4Academy nie wyłącza uprawnienia Partnera do wypłaty zgromadzonego
wynagrodzenia – przy czym zakończenie współpracy w sytuacji, gdy należne i niewypłacone
Partnerowi wynagrodzenie jest niższe niż kwota wskazana w §6 ust. 4 Regulaminu jest
jednoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do w/w.
2. A4Academy uprawnione jest do zakończenia współpracy z Partnerem w dowolnym momencie,
bez okresu wypowiedzenia oraz bez wskazania przyczyny. W sytuacji, o której mowa w zdaniu
poprzednim, A4Academy zobowiązane jest przy tym do umożliwienia Partnerowi wypłaty
należnego mu na dzień zakończenia współpracy wynagrodzenia – także w sytuacji, gdy kwota
ta jest niższa niż ta wskazana w §6 ust. 4.
3. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 2, A4Academy może zakończyć współpracę z
Partnerem w dowolnym momencie, bez okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez
Partnera postanowień Regulaminu, w szczególności zaś §4 ust. 2 – 4 lit. b, §5 lit. b, §5 ust. 1
lit. b – d Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w momencie
odebrania oświadczenia o zakończeniu współpracy Partner traci także prawo do
niewypłaconego wynagrodzenia.

§8

[Dane osobowe]
1. Przetwarzanie danych osobowych Partnerów odbywać się będzie na zasadach określonych w
RODO.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Partnerów będzie A4Academy.
Dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celach bezpośrednio związanych z przedmiotem współpracy – tj. w ramach jej
rozpoczęcia, koordynacji i wypłaty wynagrodzenia – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, przez okres trwania współpracy;
b. w celu spełnienia obowiązków ciążących na A4Academy w myśl powszechnie
obowiązujących przepisów prawa – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do
momentu wygaśnięcia w/w obowiązków;
c.

w celu obrony przed roszczeniami jak i dochodzenia roszczeń własnych – tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu utraty przydatności danych dla w/w
celu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do rozpoczęcia
współpracy. Partner uprawniony jest do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych

osobowych, a także do żądania: dostępu do dotyczących go danych osobowych, jak i ich
usunięcia, sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również uprawniony jest do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych.
Wszelkie zapytania bądź żądania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Partner kierować
może na adres A4Academy, a także na adres e-mail: hello@a4academy.pl
4. A4Academy zastrzega sobie prawo do przekazania powierzonych danych osobowych
podmiotom z nim współpracującym w zakresie niezbędnym do koordynacji współpracy, w
szczególności zaś w celu ustalenia należnego Partnerowi wynagrodzenia.
5. A4Academy informuje, iż Partner uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

§9

[Postanowienia końcowe]
1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie https://a4academy.pl/regulamin/
2. A4Academy zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu oraz zmiany stawek
wynagrodzenia i przyznawanego w ramach Kodu rabatu. Wprowadzane zmiany obowiązują
wraz z dniem ich ogłoszenia przez A4Academy, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w
nowym brzmieniu, o czym A4Academy poinformuje Partnerów bądź to w formie wiadomości email, bądź też poprzez stosowne ogłoszenie wyświetlane Partnerom po zalogowaniu się do
Portalu.
3. Wszelkie oświadczenia składane przez A4Academy i Partnera dla swojej ważności wymagają
zachowania formy co najmniej dokumentowej. Oświadczenia uznaje się za skutecznie złożone
pod warunkiem ich nadania na adresy e-mail:
a.

dla A4Academy - hello@a4academy.pl;

b.

dla Partnera – adres wskazany w ramach rejestracji w Portalu.

4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie wraz z dniem 15.01.2021

