
 
REGULAMIN  

PROGRAMU PARTNERSKIEGO RODO ONLINE 

§ 1 Słownik 

1. Definicje występujące w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
 Partner - osoba fizyczna lub osoba prawna będąca klientem serwisu RODO   

Online, która uczestniczy w Programie partnerskim RODO Online. 
 RODO Online - oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem  

https://panel.rodo-online.eu, do którego prawa należą do firmy  
PHU ELKA Radosław Miczyński z siedzibą ul. Kosowa 3A, 66-008 Wilkanowo,  
NIP: 929-101-93-67, REGON 970083265. 

 Organizator – firma PHU ELKA Radosław Miczyński z siedzibą w Wilkanowie przy  
ul. Kosowa 3A, 66-008 Wilkanowo, NIP: 929-101-93-67, REGON 970083265, 
będąca organizatorem Programu partnerskiego RODO Online. 
Program - program organizowany przez Organizatora, przeznaczony dla 
Partnerów, realizowany na zasadach opisanych w Regulaminie.  
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Organizatorem a 
Partnerem Programu.  

2. Jeżeli nie została zawarta pomiędzy Organizatorem a Partnerem odrębna 
umowa, niniejszy Regulamin stanowi umowę o świadczenie usług (dalej zwaną 
„Umową”) zawartą pomiędzy Organizatorem a Partnerem, regulując w sposób 
szczegółowy jej postanowienia. W przypadku zawarcia odrębnej umowy 
Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta umowa stanowi 
inaczej. W razie sporu co do treści Regulaminu i zawartej umowy, strony 
związane są treścią zawartej umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Programu, w szczególności do 
składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

RODO-ONLINE.EU

PHU ELKA Radosław Miczyński

ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo

NIP: 929-101-93-67

REGON: 970083

tel. 693 334 664

tel. 68 324 77 80

kontakt@rodo-online.eu

www.rodo-online.eu

RODO
ONLINE



 

§ 3 Cel Programu 

1. Celem Programu jest pozyskiwanie przez Organizatora nowych klientów za 
pomocą usług świadczonych przez Partnerów na rzecz Organizatora, 
polegających na skutecznym polecaniu osobom trzecim dostępu do serwis 
RODO Online. 

§ 4 Przystąpienie do Programu 

1. Zamieszczone na stronie https://rodo-online.eu/program-partnerski informacje 
o możliwości i sposobie przystąpienia do Programu skierowane do 
potencjalnych Partnerów stanowią zaproszenie do świadczenia usług na 
warunkach określonych w Regulaminie. 

2. W celu przystąpienia do Programu każdy zainteresowany uczestnictwem w 
Programie powinien dokonać rejestracji poprzez zaakceptowanie postanowień 
niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru 
dostępnego w panelu użytkownika, pod adresem: https://panel.rodo-online.eu/
partners. 

3. Po rejestracji w Programie Partner otrzyma dedykowany link zawierający 
zakodowany identyfikator Partnera za pomocą, którego Partner będzie mógł 
polecać ofertę serwisu RODO Online. 

4. Przyjmuje się, że w ramach Programu Partner zobowiązuje się do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zasad przetwarzania danych swoich 
klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Udział w Programie jest nieodpłatny i dobrowolny. 

§ 5  Zasady udziału w Programie 

1. Poprzez uczestnictwo w Programie, Partner może świadczyć na rzecz 
Organizatora usługi polegające na polecaniu usług serwisu RODO Online 
podmiotom trzecim. 

2. Partner udostępnia pozyskanym przez siebie klientom link zawierający 
zakodowany identyfikator Partnera, w celu skorzystania przez nich z oferty 
serwisu RODO Online. Użycie linku spowoduje zapisanie pliku cookie na 
urządzeniu poleconej osoby, który umożliwia identyfikację Partnera, od którego 
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pochodzi polecenie. Plik cookie ważny jest przez 30 dni od momentu jego 
ustanowienia. 

3. Partner może pobrać i korzystać z gotowych banerów reklamowych dostępnych 
na stronie internetowej https://rodo-online.eu. 

4. Partner nie może: 
○ reklamować się na frazy związane z nazwą sprzedawanej marki RODO 

Online 
○ wysyłać spamu czyli niechcianej reklamy przez e-mail oraz serwisy 

społecznościowe 

§ 6 Wynagrodzenie Partnera 

1. Z każdej płatności dokonanej przez klienta pozyskanego przez Partnera oraz 
zarejestrowanego za pomocą linku Partnera, Partner otrzymuje prowizję w 
wysokości 20% wartości wykupionego przez pozyskanego klienta pakietu, 
liczonej od kwoty netto. 

2. Warunkiem naliczenia prowizji Partnerowi jest dokonanie płatności przez klienta 
pozyskanego za dostęp z opłatą roczną. Płatności za dostęp do serwisu z opłatą 
miesięczną nie skutkują naliczeniem prowizji.  

3. Naliczenie prowizji nastąpi w ciągu 30 dni od dokonania płatności przez klienta 
pozyskanego przez Partnera pod warunkiem, że nie skorzysta on z 
przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy. 

4. Wartość prowizji jest zapisywana na koncie Partnera w serwisie RODO Online. 
5. Wartość uzbieranej przez Partnera prowizji może być wykorzystana wyłącznie 

do obniżenia własnej opłaty za kolejny okres subskrypcji serwisu RODO Online.  
6. Aby wykorzystać prowizję do obniżenia własnej opłaty za dostęp do serwisu 

Partner powinien zgłosić taką chęć poprzez wykorzystanie przycisku 
„wykorzystaj prowizję” dostępnego pod adresem: https://panel.rodo-online.eu/
partners. W ciągu 3 dni roboczych obsługa serwisu skontaktuje się z Partnerem 
w celu potwierdzenia wykorzystania prowizji.  

7. Wartość uzbieranej prowizji nie może zostać wypłacona w formie pieniężnej.  
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8. Jeśli wartość uzbieranej przez Partnera prowizji jest wyższa niż jego opłata za 
kolejny okres dostępu do serwisu RODO Online Partner może wykorzystać ją do 
zniesienia własnej opłaty za dostęp do serwisu, co skutkuje odjęciem 
odpowiedniej kwoty od kwoty uzbieranej prowizji. Pozostała wartość prowizji 
może zostać wykorzystana do obniżenia kolejnej własnej opłaty za dostęp do 
serwisu. 

§ 7 Odpowiedzialność Organizatora i Partnera 

1. Organizatorowi przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami 
postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz 
innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub prawem 
działalności Partnera.  

2. Partner ponosi odpowiedzialność, bez ograniczeń za wszelkie szkody 
spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. 

3. Wszelkie wątpliwości Partnera dotyczące zasad Programu oraz kwestie 
związane z realizacją Programu wyjaśniane są i rozstrzygane przez pracowników 
Organizatora w kontakcie mailowym lub telefonicznym. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy oraz Regulaminu 
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

§ 8 Rozwiązanie umowy 

1. Organizator może rozwiązać Umowę bez podania przyczyny. 
2. Rozwiązanie umowy przez Partnera następuje w momencie wygaśnięcia 

subskrypcji Partnera w serwisie RODO Online.  
3. Po rozwiązaniu umowy Partner traci prawo do wynagrodzenia w odniesieniu do 

klientów pozyskanych w trakcie trwania umowy 

§ 9 Dane osobowe 

Organizator przetwarza dane osobowe Partnera na podstawie art. 6 ust 1.lit. /b 
RODO w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Programu, w tym 
w celach statystycznych.  
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Jednocześnie Organizator informuje, że: 
• Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Partnera jest 

firma PHU ELKA Radosław Miczyński z siedzibą w Wilkanowie przy ul. 
Kosowa 3A, 66-008 Wilkanowo, NIP: 929-101-93-67, REGON 970083265. 

• Inspektorem ochrony danych osobowych Organizatora jest Sebastian 
Nowak. Można się z nim skontaktować drogą mailową, pisząc na adres:  
iod@rodo-online.eu. 

• Dane Partnera będę przechowywane przez okres niezbędny do 
zabezpieczenia interesów Organizatora i Partnera związanych z 
dostępem do Konta. 

• Partnerowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do 
danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przeniesienia danych. 

• Partnerowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.  
2. O treści zmian Regulaminu Partner zostanie powiadomiony w formie 

elektronicznej. 
3. Jeżeli  w  terminie 14 dni  od  dnia  powiadomienia  o  zmianie  Regulaminu  

Partner nie  złoży  oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany 
zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje 
poprzez zawiadomienie Organizatora o wypowiedzeniu warunków umowy, na 
podany w powiadomieniu adres elektroniczny. 

4. Jakiekolwiek reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie na adres e-mail 
kontakt@rodo-online.eu. Organizator rozpatrzy zgłoszenie w terminie 7 dni 
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

  Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.09.2021 r.
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