Regulamin Programu Rekomendacyjnego „Polecasz, oszczędzasz, kontrolujesz” GpsGuardian.pl

Obowiązuje od 22.07.2014 r.
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady programu rekomendacyjnego „Polecasz, oszczędzasz,
kontrolujesz”, zwanego dalej „Programem”.
2. Program przeznaczony jest dla klientów GpsGuardian.pl (dalej również „GpsGuardian”)
korzystających z platformy monitoringu GpsGuardian.pl
§ 2 Definicje
1. Organizator, zwany dalej GpsGuardian: Organizatorem jest Rikaline Monika Majewska z siedzibą We
Wrocławiu, adres: 50-427 Wrocław, ul. Krakowska 98, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, posiadający numer statystyczny REGON 932999203, numer identyfikacji
podatkowej 898-20-12-367.
2. Program Rekomendacyjny: zwany również Programem. Program rekomendacyjny w systemie
GpsGuardian.pl, który umożliwia rekomendowanie platformy GpsGuardian oraz otrzymanie
darmowego dostępu lub obniżki abonamentu przez Uczestnika. Korzystanie z Programu jest możliwe
po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie ankiety satysfakcji klienta, do której klient otrzymał
dostęp poprzez wiadomość na skrzynkę elektroniczną.
3. Premie: 100% rabatu na abonament w platformie GpsGuardian, za polecenie klienta, który podpisał
umowę na podobnych lub takich samych warunkach jak uczestnik.
4. Uczestnik: Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest użytkownikiem platformy GpsGuardian.pl,
wypełniła ankietę i wyraziła chęć udziału w Programie. Uczestnik, zwany również Rekomendującym,
rekomenduje platformę GpsGuardian.pl.
5. Odbiorca Rekomendacji: Osoba, której Uczestnik zarekomendował Produkt poprzez Rekomendację
i jednocześnie:
a. jest osobą fizyczną lub prawną która ukończyła 18 lat,
b. jest uprawniona do zawarcia umowy o rekomendowany Produkt,
c. nigdy wcześniej nie podpisała z GpsGuardian.pl umowy o Produkt, który jest jej rekomendowany.
6. Wszystkie przekazywane dane osobowe odbiorcy rekomendacji przez rekomendującego muszą być
potwierdzone zgodą odbiorcy rekomendacji. Firma Rikaline nie ponosi odpowiedzialności za
bezprawne wykorzystanie danych osobowych.
7. Skuteczna Rekomendacja: Uznawana jest wtedy, gdy Odbiorca Rekomendacji zawrze umowę i
powiadomi organizatora drogą elektroniczną lub telefoniczną o poleceniu przez Uczestnika podając
jego dane osobowe z zachowaniem warunków określonych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych lub prawnych, które ukończyły 18 lat i spełniają
łącznie poniższe warunki:
a. są właścicielami lub współwłaścicielami konta w platformie GpsGuardian.pl
b. będą rekomendowały Produkty Odbiorcom Rekomendacji, zgodnie z zasadami zawartymi w
niniejszym Regulaminie.
2. Rejestracji w Programie można dokonać w każdym dniu trwania Programu.
§ 4 Zasady Programu
1. Program polega na Rekomendacji przez Uczestników do Odbiorców Rekomendacji platformy
Gpsuardian.pl skutkującej zawarciem umowy, za co będzie przyznawany darmowy dostęp na jeden
miesiąc za każdy polecony monitorowany obiekt lub obniżkę ceny abonamentu w przypadku
podpisania przez Odbiorcę Rekomendacji umowy na niższych warunkach.
2. Rekomendacja produktów odbywa się swobodnie, z zachowaniem obowiązujących zasad spisanych
w kodeksie prawie o ochronie danych osobowych, prawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Premie za Skuteczną Rekomendację danego Produktu nie będą przysługiwały Uczestnikom,
użytkownik zrezygnuje z usługi, w dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.
§ 5 Czas trwania Programu
Program ma charakter stały i trwa od 22.07.2013 r. do odwołania.
§ 6 Prawa i obowiązki Organizatora
1. W celu właściwego przeprowadzenia Programu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami,
firma Rikaline Monika Majewska będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101 poz. 926 z późn. zm.).
§ 7 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika
1. Wysyłanie Rekomendacji do osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie (tzw. spamowanie)
jest zabronione. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wysyłania informacji drogą
elektroniczną do Odbiorców Rekomendacji, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji
handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
2. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania i
wykonywania umów z Organizatorem w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.). Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji
handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz potwierdza, że został poinformowany o przysługiwaniu mu prawa
dostępu do treści swoich danych zebranych przez GpsGuardian.pl (administratora danych) oraz do ich
aktualizacji.

3. Uczestnik Programu nie może przesyłać w związku z Programem treści zabronionych przez prawo
lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dotyczących oferty i Produktów Organizatora.
4. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie
nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń,
naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie
upoważnia Rikaline Monika Majewska do wyłączenia Uczestnika z Programu oraz powoduje utratę
prawa do darmowego dostępu nawet w przypadku spełnienia innych wymagań, opisanych w
niniejszym Regulaminie. Za nieuczciwe działanie będzie poczytywane w szczególności używanie
sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do korzystania z
Programu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 8 Darmowy dostęp i obniżki - zasady ich przyznawania
1. Darmowy dostęp do platformy GpsGuardian.pl będzie przyznawany w oparciu o porównanie
aktywowanej usługi Uczestnika a Odbiorcy Rekomendacji.
2. Przed podpisaniem umowy przez Odbiorcy Rekomendacji, Uczestnik zostanie szczegółowo
poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną o możliwości otrzymania darmowego dostępu
lub obniżki ceny abonamentu, w przypadku podpisania przez Odbiorcę Rekomendacji umowy na
niższych warunkach niżeli warunki Uczestnika.
3. Darmowy dostęp lub obniżka będzie przyznawana po 60 dniach od podpisania umowy przez
Odbiorcę Rekomendacji.
4. Przysługujące uprawnienia do darmowego dostępu lub obniżki nie mogą być przeniesione na osobę
trzecią.
5. Uczestnik nie otrzyma bezpłatnego dostępu lub obniżki jeśli, Odbiorca Rekomendacji i Uczestnik to
ta sama osoba fizyczna. Nie można rekomendować Produktu w ramach Programu Rekomendacyjnego
samemu sobie.
§ 10 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika:
a. ustnie lub pisemnie, poprzez kontakt z biuro@rikaline.pl
b. ustnie, poprzez kontakt z Infolinią GpsGuardian.pl
c. pisemnie, poprzez list wysłany na adres korespondencyjny:
Rikaline Monika Majewska
Program Rekomendacyjny GpsGuardian.pl
ul. Krakowska 98
50-427 Wrocław
2. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku
wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora. Uczestnik zostanie poinformowany o
przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Programu w Programie
Rekomendacyjnym
2. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje
Uczestników nie później niż 14 dni przed ich wprowadzeniem wiadomość elektroniczną oraz poprzez
stronę GpsGuardian.pl. Zmiany będą mogły być wprowadzone
m.in. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a. zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień umów zawartych przez Rikaline z klientami.
b. zmiany cen dostępu do platformy
c. zmiany oferty produktowej.
W przypadku braku akceptacji Regulaminu Uczestnik powinien zakończyć działania związane
z Programem.
4. Zakończenie działalności w Programie (rezygnacja z uczestnictwa w Programie) polega
na zaprzestaniu wysyłania Rekomendacji,
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
zawarte w regulaminach produktu GpsGuardian.pl na stronie http://GpsGuardian.pl

