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§1
Definicje
1. Abonament – abonament w znaczeniu nadanym temu pojęciu w Regulaminie
Platformy.
2. Kod Resellera – unikalny kod danego Resellera, który Reseller otrzymuje od
Organizatora w związku z udziałem w Programie Resellerskim i który umożliwia
przypisanie Transakcji do tego Resellera w sposób określony w Regulaminie.
3. Kreator
–
rozwiązanie
https://kreator.legalgeek.pl
Organizatora.

informatyczno-prawne
dostępne
pod adresem
i
https://aml.legalgeek.pl,
udostępniane
przez

4. Link afiliacyjny – odnośnik do strony głównej lub strony produktowej w Kreatorze,
zawierający Kod Resellera, pozwalający na umieszczenie w urządzeniu Użytkownika
pliku cookie umożliwiającego powiązanie Transakcji z właściwym Resellerem.
5. Organizator – Legal Geek Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-706), ul. Obrońców
Westerplatte 2-4/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000615169, NIP: 5862305970, o kapitale
zakładowym wynoszącym 10.000 zł, będąca organizatorem Programu
Resellerskiego.
6. Program Resellerski – program resellerski stworzony, obsługiwany i koordynowany
przez Organizatora, polegający na współpracy pomiędzy Resellerami oraz
Organizatorem w zakresie sprzedaży produktów oferowanych w Kreatorze.
7. Raport – przygotowane przez Organizatora zestawienie Transakcji dokonanych w
danym miesiącu kalendarzowym, za które przysługuje Resellerowi wynagrodzenie
zgodnie z postanowieniami Regulaminu, obejmujące m.in. liczbę przypisanych
Resellerowi Transakcji, zsumowaną kwotę wynagrodzenia przysługującego

Resellerowi za miesiąc kalendarzowy, którego Raport dotyczy, oraz wysokość
wynagrodzenia wynikającego z pojedynczych Transakcji przypisanych Resellerowi.
Raport może dodatkowo obejmować informacje dotyczące Transakcji z poprzednich
miesięcy, za które wynagrodzenie nie zostało jeszcze rozliczone z Resellerem.
8. Regulamin – niniejszy regulamin.
9. Regulamin Platformy – Regulamin Platformy Kreator Legal Geek, dostępny pod
adresem: https://kreator.legalgeek.pl/terms/regulamin-kreatora
10. Reseller – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który
zaakceptował Regulamin, otrzymał od Organizatora Kod Resellera (np. w ramach
Linku afiliacyjnego), i dla którego Umowa ma charakter zawodowy.
11. Transakcja – skuteczne opłacenie przez Użytkownika Abonamentu.
12. Umowa – umowa dotycząca współpracy w zakresie Programu Resellerskiego,
zawarta między Resellerem a Organizatorem w oparciu o Regulamin.
13. Użytkownik – Przedsiębiorca w rozumieniu Regulaminu Platformy, dokonujący
Transakcji.

§2
Warunki przystąpienia do Programu Resellerskiego
1. Program Resellerski kierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego, dla których działania objęte Umową mają charakter zawodowy.
2. Przystąpienie do Programu Resellerskiego jest dobrowolne.
3. W celu przystąpienia do Programu Resellerskiego, przedsiębiorca, o którym mowa
w ust. 1, powinien przekazać Organizatorowi wiadomość, z której wynika wola
rozpoczęcia przez niego współpracy w ramach Programu Resellerskiego.
Przekazanie wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równoznaczne
z zaakceptowaniem przez przedsiębiorcę Regulaminu.
4. Po pomyślnej weryfikacji przez Organizatora zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3,
przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, otrzyma od Organizatora Kod Resellera
o parametrach uzgodnionych z Organizatorem (np. w zakresie rabatu dla
Użytkownika na zamówienia w Kreatorze, zgodnie z § 4 ust. 2).
5. W momencie przekazania przez Organizatora przedsiębiorcy, o którym mowa
w ust. 1, Kodu Resellera (np. w ramach Linku afiliacyjnego), zawierana jest Umowa.

§3
Zasady funkcjonowania Programu Resellerskiego

1. W ramach Programu Resellerskiego, Reseller będzie promować sprzedaż produktów
oferowanych w Kreatorze.
2. Do jednego Resellera może być przypisanych maksymalnie 5 różnych Kodów
Resellera, chyba że strony zgodnie ustalą inaczej. Pulę Kodów Resellera Reseller
może poszerzyć w dowolnym momencie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem
wspomnianego w poprzednim zdaniu ograniczenia.
3. Jeśli Organizator nie wskaże inaczej, ważność Kodu Resellera nie jest ograniczona
czasowo.
4. Kod Resellera można dopisać do adresu URL strony głównej lub produktowej
Kreatora w sposób wskazany Resellerowi przez Organizatora, tworząc Link
afiliacyjny.
5. Reseller przygotuje i zaprezentuje ofertę dla Użytkowników, dotyczącą możliwości
skorzystania z Kreatora z wykorzystaniem Kodu Resellera, na przykład poprzez
umieszczenie takiej oferty w swoim serwisie. W tym celu może skorzystać przede
wszystkim z Linku afiliacyjnego.
6. Transakcja zostanie powiązana z danym Resellerem, jeśli:
a) Klient bezpośrednio przed sfinalizowaniem tej Transakcji podał i zatwierdził
w odpowiednim miejscu w Kreatorze Kod Resellera, lub
b) Kod Resellera został przypisany do Transakcji zgodnie z ust. 7 – z zastrzeżeniem
ust. 8-10.
7. W przypadku, w którym Użytkownik przejdzie na stronę internetową Kreatora po
kliknięciu w Link afiliacyjny, w jego przeglądarce zostanie zapisany plik cookie,
automatycznie przypisujący właściwy Kod Resellera do dokonywanych przez
Użytkownika Transakcji, z zastrzeżeniem ust. 8-11.
8. Plik cookie, o którym mowa w ust. 7, jest ważny:
a) 90 dni od momentu ostatniego kliknięcia przez Użytkownika w Link afiliacyjny;
b) do momentu nadpisania tego pliku przez plik cookie pochodzący od innego
Resellera lub z kampanii marketingowej Organizatora;
c) do momentu usunięcia pliku cookie przez Użytkownika
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
9. Po utracie ważności pliku cookie, o którym mowa w ust. 7, Kod Resellera nie
zostanie automatycznie przypisany do Transakcji.
10. Jeśli Użytkownik, w którego przeglądarce jest zapisany plik cookie, o którym mowa
w ust. 7, bezpośrednio przed sfinalizowaniem Transakcji podał i zatwierdził
w Kreatorze inny kod rabatowy niż dany Kod Resellera, Transakcja nie zostanie
powiązana z danym Resellerem.

11. W przypadku, w którym Użytkownik wyłączył lub ograniczył w przeglądarce obsługę
plików cookies w sposób uniemożliwiający zapisanie pliku cookie poprzez Link
afiliacyjny, Kod Resellera nie zostanie automatycznie przypisany do dokonywanych
przez Użytkownika Transakcji.
§4
Wynagrodzenie Resellera
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Resellerowi przysługiwać będzie wynagrodzenie za każdą
Transakcję przypisaną do niego na zasadach określonych w Regulaminie,
w wysokości:
a) 20% wskazanej w Kreatorze ceny netto produktu będącego przedmiotem takiej
Transakcji – jeśli w ramach Transakcji Użytkownik opłaca pierwszy okres
Abonamentu,
albo:
b) 10% zapłaconej przez Użytkownika ceny netto produktu będącego przedmiotem
takiej Transakcji – jeśli w ramach Transakcji Użytkownik, który opłacił pierwszy okres
Abonamentu z wykorzystaniem Kodu Resellera, opłaca kolejny okres Abonamentu.
2. Reseller może udzielić Użytkownikowi opłacającemu pierwszy okres Abonamentu,
rabatu na dokonanie Transakcji, w wysokości do 20% wskazanej w Kreatorze ceny
netto danego produktu, o czym Reseller powinien poinformować Organizatora celem
odpowiedniego skonfigurowania przez Organizatora Kodu Resellera. W takim
wypadku określone procentowo wynagrodzenie Resellera, o którym mowa w ust. 1 lit.
a), ulega zmniejszeniu o tyle punktów procentowych, ile wyniósł rabat.
3. W przypadku, w którym w danym miesiącu kalendarzowym miały miejsce Transakcje,
za które Resellerowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z ust. 1-2, Reseller otrzyma
od Organizatora Raport w terminie 10 dni od zakończenia tego miesiąca
kalendarzowego, na adres e-mail wykorzystywany przez Resellera do komunikacji
z Organizatorem.
4. Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym
z wykorzystaniem Kodu Resellera będzie:

liczba

Transakcji

dokonanych

a. równa lub większa niż 5, ale mniejsza niż 10 – Organizator przyzna
Resellerowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 5% podstawowego
wynagrodzenia przysługującego Resellerowi za przypisane do niego w danym
miesiącu kalendarzowym Transakcje;
b. równa lub większa niż 10 – Organizator przyzna Resellerowi dodatkowe
wynagrodzenie w wysokości 10% podstawowego wynagrodzenia
przysługującego Resellerowi za przypisane do niego w danym miesiącu
kalendarzowym Transakcje.
5. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, nie kumuluje się.

6. Raport nie zawiera danych osobowych Użytkowników, którzy dokonali Transakcji
z wykorzystaniem Kodu Resellera.
7. Jeśli wartość naliczonego Resellerowi, nieuwzględnionego w dotychczas
wystawionych fakturach VAT wynagrodzenia, przekroczy 100 zł netto lub gdy
Reseller spełnił warunki uzyskania wynagrodzenia dodatkowego, o którym mowa
w ust. 4, Reseller wystawi Organizatorowi, na podstawie otrzymanego Raportu,
fakturę VAT na kwotę równą wskazanemu wynagrodzeniu, ustalonemu zgodnie
z ust. 1 - 5 (uwzględniając również nierozliczone dotychczas między Organizatorem
a Resellerem Transakcje z poprzednich miesięcy), a następnie przesyła tak
wystawioną fakturę VAT na adres e-mail Organizatora: kreator@legalgeek.pl – chyba
że zostanie ustalone inaczej.
8. W przypadku, gdy wynagrodzenie wskazane na fakturze VAT wystawionej przez
Resellera, różni się od kwoty wynagrodzenia ustalonej przez Organizatora zgodnie
z ust. 1 - 5, wskazanej w Raporcie, Reseller zobowiązany będzie do niezwłocznej
korekty faktury VAT.
9. Opłaceniu podlegają wyłącznie faktury VAT prawidłowo wystawione przez Resellera
oraz zaakceptowane przez Organizatora.
10. Wynagrodzenie, ustalone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, płatne
będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT na adres e-mail
Organizatora, wskazany w ust. 7.
§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Resellera jest Organizator.
2. Dane osobowe Resellera przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności Kreatora,
dostępną pod adresem: https://kreator.legalgeek.pl/terms/polityka-prywatnosci.
3. W przypadku, gdy w związku z Umową dojdzie do powierzenia przetwarzania danych
osobowych Organizatorowi przez Resellera, nastąpi to w oparciu o umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem:
https://kreator.legalgeek.pl/terms/umowa-powierzenia, z tym zastrzeżeniem, że
“Umową bazową”, o której mowa w umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych, jest Umowa zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin.

§6
Zastrzeżenia
1. Resellerzy współpracujący z Organizatorem w ramach Programu Resellerskiego są
obowiązani prowadzić działania zgodnie z Regulaminem, przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz etykiety internetowej.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Resellera treści bezprawnych, zwłaszcza
podmiotom trzecim (w tym Użytkownikom), w ramach realizowania działań
związanych z Programem Resellerskim. Niedozwolone jest w szczególności
stosowanie przez Resellerów technik noszących znamiona spamu, w tym m.in.:
a. stosowania metody masowej wysyłki wiadomości e-mail lub publikowania
postów i komentarzy na profilach społecznościowych osób, które mogą sobie
tego nie życzyć;
b. przesyłania niezamówionej informacji handlowej;
c. stosowania metod naruszających prywatność osób trzecich.
3. W przypadku powzięcia przez Organizatora wiadomości o działaniach
podejmowanych przez Resellera niezgodnie z postanowieniem ust. 1 lub 2,
Organizator zastrzega sobie możliwość jednostronnego wstrzymania współpracy lub
rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że w ramach realizacji działań
związanych z Programem Resellerskim, Reseller działał w sposób sprzeczny
z powszechnie obowiązującym prawem, Organizator uprawniony jest do
natychmiastowego zablokowania Resellerowi wynagrodzenia wynikającego
z Transakcji, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały one
zrealizowane w konsekwencji niezgodnych z prawem działań Resellera. Jeśli
Organizator stwierdzi naruszenie powszechnie obowiązującego prawa przez
Resellera po przyznaniu wynagrodzenia wynikającego z Transakcji, co do których
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały one zrealizowane w konsekwencji
niezgodnych z prawem działań Resellera, Reseller zobowiązany będzie do
natychmiastowego zwrotu tego wynagrodzenia, na pierwsze wezwanie Organizatora.
5. Jeżeli niedozwolone działania prowadzone przez Resellera narażą Organizatora na
odpowiedzialność wobec osób trzecich, Reseller zostanie obciążony kosztami, które
wystąpią z tego tytułu po stronie Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepowiązanie Transakcji z Resellerem,
w szczególności w wyniku okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 8-11.
§7
Zezwolenia i licencje
1. Reseller udziela Organizatorowi zezwolenia i bezterminowej licencji na posługiwanie
się przez Organizatora, w materiałach promocyjnych, marketingowych i handlowych,
informacjami o współpracy między Organizatorem a Resellerem, w tym na
wykorzystanie w tym zakresie znaków towarowych i logotypów Resellera,
w szczególności poprzez ich umieszczenie na stronach internetowych Organizatora.

2. Organizator udziela Resellerowi, na czas trwania Umowy, zezwolenia i licencji na
posługiwanie się przez Resellera, w materiałach promocyjnych, marketingowych
i handlowych, informacjami o współpracy między Organizatorem a Resellerem
związanej z Kreatorem, w tym wykorzystanie w tym zakresie znaków towarowych
i logotypów Organizatora, w szczególności poprzez ich umieszczenie na stronach
internetowych Resellera – po wcześniejszej akceptacji tych materiałów przez
Organizatora.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Organizator
poinformuje o zmianie Regulaminu Resellera, który uprzednio zaakceptował
Regulamin, w terminie co najmniej 3 dni przed jego zmianą – za pośrednictwem
wiadomości przesłanej na adres e-mail wskazany przez Resellera do kontaktu.
2. Reseller może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie
Resellerskim, składając Organizatorowi na adres e-mail: kreator@legalgeek.pl
oświadczenie woli o odpowiedniej treści, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem
Umowy.
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu,
zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Platformy.

odpowiednie

4. Umowa w zakresie współpracy w ramach Programu Resellerskiego zawierana jest
w języku polskim.
5. Prawem właściwym dla sporów wynikłych w związku z Regulaminem jest prawo
polskie. Sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

