Regulamin Promocji Polecam Play
Organizatorem Promocji Polecam Play, zwanej dalej Promocją, jest NOVEM Sp. z o.o. z
siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267639, NIP:
6772280250, REGON 120352594, kapitał zakładowy: 481 000 PLN, zwana dalej Novem.
§ 1 Definicje
Pojęcia, użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają co następuje:
1. Polecający – osoba polecająca wybraną ofertę Play z abonamentem, której numer został
podany podczas zakupu online przez Osobę korzystającą z Polecenia. Osobą Polecającą może
być tylko klient Play.
2. Klient Play – osoba posiadająca aktywowaną dowolną usługę w Play. Nie dotyczy
użytkowników kart prepaid.
2. Osoba korzystająca z Polecania – osoba, która zawiera nową umowę z Play i podczas
zakupu online w formularzu zamówienia podała numer telefonu Polecającego. Nie dotyczy
osób przedłużających umowy z Play oraz osób zamawiających następujące oferty Play: MIX,
PrePaid, RedBull, oferty krótkoterminowe (oferty 6-miesięczne).
3. Uczestnik Promocji – Polecający oraz Osoba korzystająca z opcji Polecenia.
4. Polecenie – proces zakupu online oferty Play z abonamentem z uzupełnieniem pola w
formularzu zamówienia „Program Polecam Play”, który zakończy się podpisaniem umowy
przez Osobę korzystającą z Polecenia i aktywacją usługi wraz z opłaceniem pierwszej faktury.
5. Zasady Programu – zbiór zasad „Zacznij zarabiać razem z Play” określony na stronie
WWW.
§ 2 Zasady Promocji
1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat za wyjątkiem
pracowników P4 Sp. z o.o. i ich rodzin, dealerów oraz partnerów P4 Sp. z o.o.
2. Udział w Promocji jest dobrowolny.
3. Każdy Uczestnik, który poleci, zgodnie z Zasadami Programu, użytkownikowi Internetu,
nowy produkt lub nową usługę reklamowaną przez Novem w ramach Programu, otrzyma
wynagrodzenie - nagrodę pieniężną. Wartość nagrody pieniężnej określona będzie w § 5
Prawa Uczestnika Promocji.

4. Każdy Uczestnik, który skorzysta z polecenia, zgodnie z Zasadami Programu i zakupi
nowy produkt lub nową usługę reklamowaną przez Novem w ramach Programu, otrzyma
wynagrodzenie - nagrodę pieniężną. Wartość nagrody pieniężnej określona będzie w § 5
Prawa Uczestnika Promocji.
5. Zliczenia wynagrodzenia są przyznawane tylko w przypadku polecenia oferty Play, która
dotyczy nowej aktywacji lub przeniesienia numeru z zastrzeżeniem: ofert prepaid, ofert
krótkoterminowych (6 miesięcznych), ofert RedbullMobile, ofert Mix.
6. Uczestnik przystępując do Promocji wyraża zgodę na zasady Promocji określone w
niniejszym Regulaminie.
§ 3 Oświadczenia
1. Novem oświadcza i gwarantuje Uczestnikowi, że dysponuje niezbędnymi środkami
technicznymi (sprzęt, oprogramowanie, itp.) umożliwiającymi przeprowadzenie Promocji
zgodnie z Regulaminem.
2. Novem oświadcza, że prawa wyłączne do Reklam udostępnianych w ramach Programu, w
szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków
towarowych przysługują Novem oraz podmiotom, z którymi Novem zawarł stosowne
umowy.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji będzie Novem oraz P4 Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7 (dalej „P4”).
Novem oraz P4 zapewniają ochronę danych osobowych Uczestników Promocji i oświadczają,
że przetwarzanie ich danych osobowych będzie zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
4. Uczestnik Promocji oświadcza, że będzie korzystał z Promocji w sposób zgodny z
niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, w tym z zakresu ochrony własności
intelektualnej i dobrymi obyczajami oraz zapewnia, że nie będzie w ramach Promocji
rozpowszechniał treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste osób
trzecich lub uzasadnione interesy Novem.
5. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Novem jego danych osobowych,
w zakresie wskazanym w § 5 poniżej, wyłącznie dla celów jego udziału w Promocji.
§ 4 Prawa i obowiązki Novem
1. Novem udostępni Uczestnikowi Promocji określone w Zasadach Programu statystyki
Poleceń promocji. Dostęp możliwy będzie online poprzez panel WWW, po uprzednim

dokonaniu przez Uczestnika rejestracji do udziału w Promocji i akceptacji warunków
Regulaminu Promocji.
2. Novem zobowiązuje się do wypłaty należnych środków dopiero po opłaceniu przez Osobę
zamawiającą ofertę/usługę Play z polecenia, pierwszego rachunku/faktury wystawionej przez
P4 Sp. z o.o.
§ 5 Prawa Uczestnika Promocji
1. Rejestracja uczestnika w Promocji musi nastąpić najpóźniej do 3 miesięcy od Polecenia
Promocji pod rygorem anulowania prowizji za polecenie.
2. Wartość nagrody otrzymywanej przez Polecającego wynosi 50 zł za każdorazowe
Polecenie.
3. Wartość nagrody otrzymywanej przez Osobę korzystającą z Polecenia wynosi 50 zł za
każde skorzystanie z Polecenia i zakup usługi.
4. Novem będzie umieszczać w panelu WWW zestawienia określające wartość nagród
pieniężnych należnych dla Uczestnika Promocji za poprzedni miesiąc.
5. Kwota pieniężna, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej, płatna będzie z dołu, na wniosek
Uczestnika Promocji po osiągnięciu sumy minimum 100 zł, a nie większej niż 500 zł
miesięcznie, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Promocji.
6. Novem będzie przygotowywał i przesyłał Uczestnikowi oraz właściwemu dla Uczestnika
Urzędowi Skarbowemu informację roczną o wysokości przychodu uzyskanego przez
Uczestnika w związku z udziałem w Promocji (PIT – 8C), w terminie do końca stycznia
następnego roku podatkowego.
7. W celu przygotowania i wysłania informacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, Uczestnik
Promocji podaje następujące dane zgodne z dowodem osobistym:
- imię i nazwisko;
- PESEL;
- data urodzenia;
oraz:
- adres zameldowania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;
- właściwy urząd skarbowy;
- numer telefonu;
- numer konta bankowego.
8. W przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia o niepoprawności wpisanych danych
osobowych przez Uczestnika Promocji, Novem ma prawo w każdym czasie zażądać wysłania

kserokopii dowodu osobistego Uczestnika. Wraz z kserokopią Uczestnik zobowiązany jest
przesyłać podpisane przez siebie oświadczenie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Novem sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wszystkich
moich danych osobowych wynikających z dowodu osobistego nr [seria i numer dowodu
osobistego Uczestnika], którego kserokopię przesyłam w celu ochrony praw Novem
wynikających z zawartej ze mną umowy o świadczenie usługi pozyskiwania użytkowników
zainteresowanych ofertą partnerów handlowych Novem.”
§ 6 Komunikacja
1. Uczestnikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Promocji.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, listem poleconym na adres Novem.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Uczestnika (w
tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail) oraz wskazanie problemu, w związku
z którym składana jest reklamacja.
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Novem dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od
ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Novem niezwłocznie zawiadomi składającego
reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory
Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu
słusznego interesu drugiej Strony, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób
polubowny, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Novem.
2. Novem ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu
Regulaminu na stronie www.polecam.play.pl

