
REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO  

GETSALES  

[wersja z dnia 02.01.2023] 

 

§1  

[DEFINICJE] 

Pojęciom użytym w treści niniejszego Regulaminu należy nadać następujące znaczenie: 

1. GetSales – GETSALES GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Poznaniu, adres: ul. Smolna 13A/178, 61-008 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS: 

0000901092, NIP: 7822897729; REGON: 388962787; kapitał zakładowy: 5.000 zł, 

2. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego GetSales, 

3. Program Partnerski – program organizowany przez GetSales, na podstawie którego Partnerzy 

mogą świadczyć Usługi na rzecz GetSales, w zamian za Prowizję, w ramach i na podstawie 

postanowień niniejszego Regulaminu, 

4. Partner – podmiot świadczący Usługi na rzecz GetSales, 

5. Usługi – ogół działań marketingowych, promocyjnych oraz informacyjnych Partnera, które 

mają zmierzać do zachęcenia przedsiębiorców do nawiązania relacji gospodarczych i 

skorzystania z usług cold mailingu świadczonych przez GetSales, realizowanych w zamian za 

Prowizję, 

6. Usługi GetSales – świadczenie usług w zakresie cold mailingu na rzecz Klienta, 

7. Prowizja – wynagrodzenie należne Partnerowi za świadczenie Usług, obliczane na podstawie 

niniejszego Regulaminu i podlegające zasadom wskazanym w niniejszym Regulaminie, 

8. Potencjalny Klient – osoba lub podmiot, z którym kontaktować się będzie Partner w celu 

promocji oraz informowania o charakterze działalności GetSales, 

9. Klient – Potencjalny Klient, z którym, w wyniku działań Partnera, GetSales nawiąże relacje 

gospodarcze polegające na świadczeniu usług w zakresie cold mailingu w zamian za 

wynagrodzenie uiszczane na rzecz GetSales, 

10. Strona – Partner lub GetSales, 

11. Materiały Informacyjne – zdjęcia, grafiki, filmy oraz inne dokumenty, które zawierają 

informacje o charakterze działalności GetSales oraz wskazać ewentualne wytyczne co do 

sposobu i metodyki świadczenia Usług. 

 

§2 

[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. GetSales jest organizatorem i podmiotem zarządzającym przebiegiem Programu Partnerskiego. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi umową zawartą pomiędzy GetSales oraz Partnerem, która staje 

się wiążąca po zaakceptowaniu przez GetSales odpowiedniego formularza wypełnionego przez 



Partnera (dostępnego na stronie internetowej GetSales) oraz zaznaczenie checkboxa 

wskazującego na zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację. Akceptacja 

wskazana w zdaniu poprzednim następuje poprzez wysłanie potwierdzenia zawarcia umowy 

przez GetSales na adres poczty elektronicznej wskazany przez Partnera. Dzień wysłania 

wiadomości wskazanej w zdaniu poprzednim uznaje się za dzień początku obwiązywania 

umowy pomiędzy Stronami. 

3. Partnerem może zostać jedynie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych 

lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, która prowadzi działalność gospodarczą i posiada status 

przedsiębiorcy.  

4. Zawarcie umowy na podstawie niniejszego Regulaminu nie uprawnia Partnera do zawierania 

umów ani składania jakichkolwiek oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu GetSales. Co więcej, 

niniejszy Regulamin w żaden sposób nie powinien być interpretowany jako udzielenie 

jakiegokolwiek pełnomocnictwa na rzecz Partnera.  

5. Partner zobowiązany jest podawać prawdziwe i aktualne informacje w ramach wypełnianego 

formularza rejestracyjnego. GetSales zastrzega sobie prawo do weryfikacji podawanych 

informacji oraz ewentualnego żądania przedstawienia dodatkowych lub uzupełnionych danych. 

Podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych może uniemożliwić skuteczne zawarcie 

umowy.  

6. Partner jest samodzielnie odpowiedzialny za sposób i zgodność z prawem świadczenia Usług, 

w szczególności w zakresie przepisów prawa regulujących podejmowanie działań 

marketingowych i promocyjnych oraz przetwarzania danych osobowych. W zakresie w jakim 

Partner kontaktuje się z Potencjalnymi Klientami w celu promowania Usług GetSales, Partner 

pozostaje administratorem danych osobowych Potencjalnych Klientów i ich przedstawicieli. 

7. GetSales zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym 

momencie. W takiej sytuacji stosuje się postanowienia §8. 

8. Bieżąca komunikacja pomiędzy Stronami powinna przyjąć formę dokumentową, w 

szczególności za pomocą wiadomości e-mail oraz wiadomości wysyłanych za pomocą 

odpowiednich komunikatorów. 

9. GetSales ma prawo do przekazywania Partnerowi wiążących wskazówek i wytycznych 

dotyczących sposobu kontaktu z Potencjalnym Klientem. 

 

§3  

[SZCZEGÓŁY POZYSKIWANIA KLIENTÓW PRZEZ PARTNERA] 

1. Partner podejmuje działania zmierzające do tego, aby zachęcić osoby trzecie (Potencjalnych 

Klientów) do nawiązania relacji gospodarczych z GetSales i skorzystania z Usług GetSales w 

zakresie cold mailingu.  

2. Partner na bieżąco informuje GetSales o Potencjalnych Klientach za pomocą odpowiedniego 

formularza, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Partner 

jest zobowiązany do informowania o tych Potencjalnych Klientach, którzy wyrazili chociaż 

wstępne zainteresowanie Usługami GetSales. Zabronione jest wskazywanie jako Potencjalnych 

Klientów, tych podmiotów, z którymi Partner nie kontaktował się w celu przedstawienia 



informacji o Usługach GetSales lub tych podmiotów, które nie wyraziły zainteresowania 

usługami GetSales. 

3. GetSales samodzielnie ustala szczegóły Usług GetSales, które mają być świadczone na rzecz 

Potencjalnych Klientów, wskazanych przez Partnera zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu i 

samodzielnie decyduje o nawiązaniu z nimi relacji gospodarczych. Partner nie może zgłaszać 

jakichkolwiek roszczeń jeżeli GetSales, z dowolnych powodów, uzna, że nie zawrze umowy z 

przedstawionymi podmiotem. 

4. GetSales informuje Partnera, w uzasadnionym czasie, jednakże bez zbędnej zwłoki, o 

nawiązaniu relacji gospodarczej z Potencjalnym Klientem i świadczeniu na jego rzecz usług cold 

mailingu oraz ewentualnej przewidywanej wysokości Prowizji i terminie jej wypłaty.  

5. Strony uznają, że rozpoczęcie świadczenia usług cold mailingu na rzecz Potencjalnego Klienta 

wywołuje skutki przewidziane niniejszym Regulaminem (szczególnie w zakresie Prowizji), 

również jeżeli GetSales rozpocznie świadczenie usług cold mailingu na rzecz Potencjalnego 

Klienta w okresie 6 miesięcy od momentu przedstawienia GetSales danego Potencjalnego 

Klienta. 

6. GetSales zastrzega sobie prawo do realizowania Programu Partnerskiego również z innymi 

podmiotami, które działają jako partnerzy GetSales. W przypadku gdyby kilku partnerów 

zgłosiło nawiązanie kontaktu z tym samym Potencjalnym Klientem, ewentualna prowizja 

należna w związku z nawiązaniem współpracy z takim Potencjalnym Klientem wypłacana jest 

temu Partnerowi, który jako pierwszy zgłosił do GetSales takiego Potencjalnego Klienta. Nie 

dotyczy to sytuacji, gdy pomiędzy zgłoszeniem takiego Potencjalnego Klienta a nawiązaniem 

współpracy z Potencjalnym Klientem upłynął okres 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 5. 

7. Na należność Prowizji Partnerowi nie wpływają informacje przekazywane Partnerowi przez 

GetSales, w szczególności deklaracje wskazujące na brak chęci współpracy z danym 

Potencjalnym Klientem, a jedynie faktyczne świadczenie usług cold mailingu na rzecz 

Potencjalnego Klienta w wyniku działań Partnera. 

8. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, GetSales ma prawo do świadczenia na 

rzecz Klientów innych usług niż Usługi w zakresie cold mailingu. W celu uniknięcia wątpliwości 

Strony ustalają, że usługi te nie są objęte postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

9. Niniejszy Regulamin nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania do ograniczenia prowadzenia 

przez jedną ze Stron działalności, która może być uznana za konkurencyjną względem ze Stron. 

Każda ze Stron ma prawo do realizowania na rzecz swoich klientów, w tym Potencjalnych 

Klientów i Klientów usług marketingowych, które są zgodne z zakresem usług oferowanych 

przez Stronę.  

 

§4  

[MATERIAŁY INFORMACYJNE] 

1. GetSales może przekazać Partnerowi Materiały Informacyjne, które Partner może 

wykorzystywać w związku ze świadczeniem Usług. Materiały Informacyjne przekazane zostaną 

w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Partnera, chyba że Strony 

ustalą inaczej. 

2. Przekazując Materiały Informacyjne Partnerowi na podstawie niniejszego Regulaminu, 

GetSales udziela Parterowi obowiązującej na terytorium całego świata, niewyłącznej licencji 



umożliwiającej ich wykorzystanie, w zakresie niezbędnym do skutecznej realizacji niniejszej 

Umowy, w tym w szczególności umożliwiającym kopiowanie, drukowanie, przesyłanie, 

zamieszczanie na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych, publikowanie 

oraz przekazywanie Potencjalnym Klientom. Licencja ta udzielona jest terminowo, na czas 

obowiązywania umowy, bez konieczności uiszczania dodatkowego wynagrodzenia przez 

Partnera. 

 

§5  

[WYNAGRODZENIE] 

1. Jeżeli Potencjalny Klient nawiąże z GetSales relacje gospodarcze w wyniku działań Partnera i 

stanie się Klientem, Partnerowi należeć się będzie Prowizja. 

2. Prowizja należna Partnerowi za każdego pozyskanego Klienta będzie obliczana w następujący 

sposób: 

a. początkowa jednorazowa Prowizja wynosić będzie 10% od wartości netto pierwszej 

faktury VAT wystawionej na rzecz danego Klienta, 

b. wszystkie następne Prowizje wynosić będą 5% wartości netto każdej następnej faktury 

VAT wystawionej na rzecz danego Klienta. 

3. Do obliczonej kwoty Prowizji, doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce, chyba 

że przepisy prawa nie przewidują takiego obowiązku. 

4. GetSales poinformuje Partnera w ciągu 21 dni od opłacenia przez Klienta danej faktury o 

możliwości wystawienia przez Partnera faktury, wraz ze wskazaniem wysokości Prowizji, 

obliczonej zgodnie z postanowieniem ust. 2. 

5. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 3, Partner wystawi fakturę opiewającą na kwotę 

należnej mu Prowizji. Zapłata Prowizji przez GetSales nastąpi w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania faktury, w formie przelewu bankowego na numer rachunku podany przez Partnera 

w treści faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przelewu przez GetSales. 

6. Faktury, o których mowa w ust. 4, wystawiane będą w formie elektronicznej i przesyłane pocztą 

elektroniczną na następujący adres e-mail: faktury@get-sales.pl.  

7. Rekompensata za wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Partnera w związku z 

świadczeniem Usług jest zawarta w Prowizji i Partnerowi nie przysługują żadne dodatkowe 

kwoty z tytułu poniesionych kosztów i wydatków. 

8. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że Partner nie jest uprawniony do przyjmowania 

wynagrodzenia bezpośrednio od Klientów z tytułu świadczenia Usług GetSales. 

 

§6  

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ] 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań z powodu siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne w stosunku do 

Stron, nieprzewidywalne, któremu nie można było zapobiec, jak w szczególności wojna, 

działania wojenne lub wojskowe, pożar, powódź, wichura, ogólnokrajowe zamieszki, 
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ogólnokrajowe strajki, epidemia, jeżeli takie zdarzenie było przyczyną niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań. 

2. Każda ze Stron odpowiada również za działania swoich pracowników, podwykonawców, 

współpracowników lub zewnętrznych usługodawców, w zakresie w jakim mogą one prowadzić 

do naruszenia postanowień Umowy lub obowiązujących przepisów prawa, jak za własne. 

3. GetSales nie jest odpowiedzialne za skuteczność pozyskiwania Potencjalnych Klientów przez 

Partnera, w szczególności nie odpowiada za sytuacje, gdzie GetSales lub Potencjalny Klient 

zdecydują nie nawiązywać relacji gospodarczej, z dowolnych powodów.  

 

§7  

[ZMIANA REGULAMINU] 

1. GetSales ma prawo do jednostronnej decyzji o zmianie treści Regulaminu.  

2. Partner zostanie poinformowany o każdorazowej zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości 

elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej Partnera podany w formularzu. 

3. Po poinformowaniu Partnera o nowej wersji Regulaminu, może on w ciągu 14 dni od momentu 

poinformowania go o zmianie, odstąpić od umowy zawartej na podstawie niniejszego 

Regulaminu. Brak podjęcia działań przez Partnera zmierzających do wypowiedzenia umowy 

we wskazanym wyżej terminie poczytuje się jako akceptację zmian oraz nowej treści 

Regulaminu.  

 

§8  

[WYPOWIEDZENIE UMOWY I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU] 

1. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia zawartej umowy: 

a. przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego – w pierwszym roku współpracy, 

b. przy zachowaniu dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego – w drugim roku współpracy, 

c. przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego – w trzecim i kolejnym roku współpracy, 

2. Wypowiedzenie umowy przez Partnera zwalnia GetSales z obowiązku wypłacania Partnerowi 

Prowizji. 

3. GetSales ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

terminu wypowiedzenia, w przypadku: 

a. gdy Partner narusza dobre imię GetSales lub prowadzi działania mające negatywny 

skutek dla renomy GetSales i relacji z klientami oraz potencjalnymi klientami GetSales, 

b. gdy Partner korzysta z powierzonych mu Materiałów Informacyjnych w sprzeczności 

z niniejszym Regulaminem, 

c. gdy Partner nie przedstawi GetSales żadnego Potencjalnego Klienta w okresie roku od 

momentu zawarcia umowy, 



d. gdy Partner przedstawia Potencjalnym Klientom nieprawdziwe informacje co do 

charakteru działalności GetSales lub co do charakteru współpracy pomiędzy GetSales 

i Partnerem, 

e. gdy Partner nie działa zgodnie z innymi postanowieniami Regulaminu pod warunkiem 

uprzedniego wezwania przez GetSales do działania zgodnego z Regulaminem i 

wyznaczenia Partnerowi dodatkowego terminu na przywrócenie zgodności swoich 

działań z postanowieniami Regulaminu, przy czy termin ten nie może być krótszy niż  

5 dni.  

4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez GetSales, Partner nadal będzie uprawniony do 

otrzymywania Prowizji przez okres 6 następnych miesięcy kalendarzowych od dnia 

skuteczności wypowiedzenia umowy. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do wypowiedzenia 

umowy przez GetSales na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu.  

5. Jeżeli Partner wypowiedział umowę zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu w wyniku 

zmiany Regulaminu opisanej w §7, Partner będzie uprawniony do otrzymywania Prowizji przez 

okres 3 następnych miesięcy kalendarzowych od dnia skuteczności wypowiedzenia umowy. 

6. GetSales ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie. W takiej 

sytuacji GetSales informuje Partnera o zakończeniu Programu Partnerskiego poprzez 

wiadomość elektroniczną wysyłaną na adres poczty elektronicznej Partnera. 

7. Zakończenie Programu Partnerskiego wywołuje skutek po 14 dniach od dnia wysłania 

wiadomości do Partnera przez GetSales, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu. 

8. GetSales zobowiązuje się do wypłaty Prowizji przez okres jednego miesiąca licząc od dnia 

zakończeniu Programu Partnerskiego. 

 

§9 

[POUFNOŚĆ] 

1. Każda ze Stron jest zobowiązana do zachowania w poufności informacji, o których mowa w 

ust. 2, w czasie trwania współpracy na podstawie niniejszego Regulaminu. oraz przez okres 3 

lat od jej zakończenia. 

2. Informacjami podlegającymi ochronie są wszelkie informacje uzyskane przez Stronę od drugiej 

Strony bez względu na formę ich przekazania (ustnie, pisemnie, na nośniku 

elektromagnetycznym lub innym), w szczególności informacje gospodarcze, w tym handlowe, 

techniczne, organizacyjne lub know-how, mające wartość gospodarczą, dotyczące drugiej 

Strony lub jej współpracowników i kontrahentów, uzyskane w związku lub w ramach realizacji 

Usług, w tym informacje dotyczące: 

a. strategii i organizacji przedsiębiorstw; 

b. polityki finansowej i marketingowej; 

c. procesu technologicznego; 

d. systemów informatycznych i oprogramowania oraz danych znajdujących się w tych 

systemach; 

e. zasad dystrybucji i cen; 

f. klientów i kontrahentów. 

3. Obowiązek zachowania w poufności nie dotyczy jednak informacji: 



a. ujawnionych poprzez podanie ich do publicznej wiadomości w sposób nienaruszający 

niniejszego Regulaminu; 

b. uzyskanych przez Stronę od osób trzecich, które miały w chwili ujawnienia informacji 

prawo ich posiadania i ujawnienia; 

c. których obowiązek ujawnienia przez Stronę wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. 

4. Niezależnie od powyższego, obowiązek zachowania informacji w poufności nie uniemożliwia 

Stronom informowania Potencjalnych Klientów oraz Klientów o współpracy Stron, 

świadczeniu Usług GetSales oraz zakresie działań Partnera w związku z Usługami GetSales. 

Obejmuje to również możliwość przekazywania materiałów Informacyjnych Potencjalnym 

Klientom, chyba że dany Materiał Informacyjny ma charakter wewnętrzny. 

5. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji chronionych wyłącznie w celu realizacji 

współpracy na podstawie Regulaminu. 

6. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności określonego w pkt 9.1 

Regulaminu, Strona, która dokonała naruszenia, zapłaci na rzecz drugiej Strony karę umowną 

w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. 

 

§10  

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Zmiany ustaleń pomiędzy Stronami, które stanowią odstępstwa od treści niniejszego 

Regulaminu, jak również wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy wiążącej Strony, wymagają 

zachowania formy dokumentowej. 

2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz zawartej na jego podstawie umowy będzie 

prawo polskie. 

3. W razie sporów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zawartej na jego podstawie 

umowy, Strony będą dążyły do polubownego zażegnania sporu. To postanowienie nie jest 

zapisem na sąd polubowny. Jeżeli rozwiązanie konfliktu nie będzie osiągalne za pomocą 

polubownych metod, sądem właściwym do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy ze 

względu na siedzibę GetSales.  

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu 

jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin w pozostałej 

części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa 

tak, aby zachować możliwie najwierniej istotę współpracy pomiędzy Stronami.  

 

 


