
Regulamin programu „Polecam euro-punkt.pl” 
 
 

1. Organizatorem programu „Polecam euro-punkt.pl” jest firma Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. z siedzibą  
przy ul. Świeradowskiej 75, 50-599 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod KRS: 0000352888, NIP: 8883067767, 
o zakładowym 184.000,00 zł opłaconym w całości, określana dalej jako Firma. 

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

3. Polecający rekomenduje usługi Firmy znajomym (zwanych dalej Polecanymi) poprzez dokonanie zgłoszenia w sposób 
określony w punkcie 7 niniejszego Regulaminu. 

4. Program polega na udzielaniu rabatu Polecającemu na usługę Firmy, spełniającą warunki określone w pkt. 5 niniejszego 
Regulaminu za rekomendowanie usług Firmy osobom przez niego Polecanym. Każdy z Poleconych otrzyma jednocześnie 
rabat w wysokości 5 %, naliczony od wynagrodzenia wynikowego (procentowego).  
Rabatu tego nie łączy się z innymi promocjami.  

5. Polecający za skuteczne polecenie otrzyma rabat do umowy zawartej z Firmą na usługę rozliczenia podatku za pracę za 
granicą z krajów: Niemcy, Holandia, Wielka Brytania oraz Belgia. Rabat zostanie naliczony do umowy która: 
a) w momencie dokonania przez Polecającego zgłoszenia nie jest jeszcze zakończona i rozliczona fakturą; 
b) zostanie zawarta w ciągu 30 dni od momentu dokonania przez Polecającego zgłoszenia. 

6. Za skuteczne polecenie Organizator udzieli Polecającemu rabatu w wysokości 15 EURO brutto za każde skuteczne 
polecenie. Skuteczne polecenie opisuje punkt 7 c) niniejszego Regulaminu. 

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

www. euro-punkt.pl/polecam , poprzez formularz dołączony do wniosku o rozliczenie podatku lub 
telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Firmy. 

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 ta musi zostać zawarta w ciągu 30 dni 
od pierwszego kontaktu Firmy z osobą rekomendowaną.  

d. Poprzez zawarcie umowy rozumie się odesłanie do Firmy przez Polecanego podpisanych umów zlecenie wraz 
z wypełnionym wnioskiem o rozliczenie podatku (będących częścią zestawu przekazanego przez Firmę 
Poleconemu). 

e. 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. 

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Polecającego, Firma: 
a)  nie przyzna rabatu Polecającemu do umowy spełniającej warunki pkt 5 a-b; 
b)  dokona korekty faktury na kwotę udzielonego rabatu, wystawionej do umowy do której został udzielony 

rabat, a została ona wykonana przez Firmę. Na podstawie wystawionej korekty Polecający zobowiązany jest do 
zapłaty korekty faktury. 

9. Administratorem danych osobowych Polecających i Polecanych jest Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o., ul. 
Świeradowska 75, 50-559 Wrocław, który zbiera przekazane dane osobowe Polecających i Polecanych na zasadzie 
dobrowolności i będzie je przetwarzał w celu realizacji Programu Poleceń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) oraz rozpatrywania reklamacji.  

10. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.: 
i. Dane osobowe Polecających i Polecanych będą przechowywane do dnia upływu obowiązywania niniejszego 

Programu; upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z niniejszego Programu lub do wygaśnięcia 
obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa; 
ii. Polecającym i Polecanym przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
iii. Polecającym i Polecanym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11. Podanie przez Polecającego i Polecanych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w 
Programie. 

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

13. 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. 

14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.04.2019 r. do odwołania. 

http://euro-punkt.pl/polecam

