
Regulamin programu „Polecam Europejskie Centrum Podatkowe”

1. Organizatorem  programu „Polecam Europejskie  Centrum Podatkowe”  jest  firma Europejskie 
Centrum Podatkowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świeradowska 75, zarejestrowana 
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI 
Wydział Gospodarczy KRS, pod KRS: 0000352888, NIP: 888-306-77-67, o zakładowym 162.000,00  
zł opłaconym w całości, określana dalej jako Firma.

2. Uczestnikiem programu może być każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,  
zwana dalej Polecającym.

3. Program  polega  na  premiowaniu  Polecającego  za  rekomendowanie  usług   Firmy  znajomym. 
Premia  za  skuteczne  polecenie  wynosi  50  PLN  brutto.  Skuteczne  polecenie  opisuje  punkt  5  
niniejszego regulaminu.

4. Każdy  z  poleconych  znajomych  otrzyma  jednocześnie  rabat  w  wysokości  10%,  naliczony  od 
wynagrodzenia wynikowego (procentowego). Rabatu tego nie łączy się z innymi promocjami.

5. Sposób wykonania rekomendacji:
a. Polecający  rekomenduje  Firmę  znajomym  za  pośrednictwem  strony 

www.polecam.ecpodatkowe.pl  lub pod numerem infolinii 71 787 6362. 
b. Wysyłając dane osobowe osób trzecich Firmie, Polecający oświadcza, że zgłaszane osoby 

wyraziły zgodę na przekazanie ich danych osobowych Firmie. Polecający ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za skutki nieprawdziwości takiego oświadczenia.

c. Polecenie jest skuteczne, jeśli rekomendowany przez Polecającego znajomy wyrazi chęć 
skorzystania z usługi Firmy oraz zawrze z Firmą umowę, której nie rozwiąże. Umowa musi 
zostać zawarta w ciągu 14 dni od pierwszego kontaktu Firmy z osobą rekomendowaną. 

d. Rekomendowany znajomy nie może być osobą, która  jest już klientem Firmy lub nim 
była w okresie ostatnich 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego, w którym miała 
miejsce rekomendacja.

6. W przypadku naruszenia przez Polecającego niniejszego Regulaminu, Polecający zobowiązuje się 
zwrócić  Firmie  otrzymane wynagrodzenie  w wysokości  wynagrodzenia  uzyskanego na  skutek 
przedmiotowych naruszeń.

7. Udział  w  programie  oznacza  wyrażenie  zgody  na  wykorzystanie  danych  osobowych  jej 
uczestników  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych 
osobowych. Uczestnikom Programu przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.

8. Odpowiedzialność  za  ewentualne  naruszenie  prawa  do  prywatności  osób  trzecich  na  skutek 
złożenia przez Polecającego nieprawdziwych oświadczeń ponosi wyłącznie Polecający.

9. Polecający przyjmuje do wiadomości obowiązek zadeklarowania otrzymanej premii w rocznym 
zeznaniu podatkowym. Firma udzieli Polecającemu informacji o uzyskanych od niej dochodach na 
urzędowym formularzu (PIT-8C).

10. Niniejszy  Regulamin  jest  jedynym  dokumentem  mającym  wiążącą  moc  prawną  w  zakresie 
realizacji programu. Materiały reklamowe w tym treści na stronach internetowych mają jedynie 
charakter informacyjny.

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.12.2013 do odwołania.

http://www.polecam.ecpodatkowe.pl/

