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Rozdział 1. Postanowienia ogólne  

§ 1  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Igoria Trade S.A. 

usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Trejdoo oraz Programu Partnerskiego 

mającego na celu propagowanie działalności serwisu Trejdoo.com, które dostępne są w 

Internecie pod adresem www.trejdoo.com.   

2. Niniejszy Regulamin określa również postanowienia dotyczące trybu postępowania 

reklamacyjnego, warunków zawierania i rozwiązywania Umowy Partnerskiej, praw i 

obowiązków Partnerów.  

3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim Trejdoo polega na przesyłaniu informacji o Programie 

drogą e-mail oraz na udostępnieniu powierzchni na Stronach Internetowych w celu 

umieszczenia Narzędzi reklamowych, a następnie dokonaniu pełnej Rejestracji przez 

Partnerów i osoby Polecone jak również na aktywnym realizowaniu zleceń wymiany walut, 

przez Klientów Programu Partnerskiego.   

4. Za każde poprawnie zrealizowane zlecenie przez wskazaną osobę Poleconą, Partnerowi 

Programu przysługiwać będzie wynagrodzenie.   

§ 2  

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy i zwroty wskazane poniżej mają następujące znaczenie: 

Adres Poczty Elektronicznej – adres poczty elektronicznej Klienta wskazany podczas Rejestracji, 

pełniący jednocześnie funkcję Loginu Klienta.  

Dyspozycja Klienta – instrukcja złożona przez Klienta w celu dokonania przez Usługodawcę 

określonych czynności związanych ze świadczeniem na rzecz Klienta Usług objętych Umową 

Partnerską i niniejszym Regulaminem, zawierająca instrukcje odnośnie jej treści, przekazywane w 

formie elektronicznej przy użyciu Platformy Trejdoo.  

Hasło – ustalony przez Klienta unikalny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych 

umożliwiający mu dostęp do jego Konta, który powinien być przechowywany w poufności i nie 

może być udostępniany bez upoważnienia osobom trzecim.   

Klient – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości 

prawnej), który poprzez Rejestrację i pełną aktywację Konta, zamierza skorzystać z Usług 

oferowanych poprzez Platformę Trejdoo i Program Partnerski Trejdoo.  

Konto Partnera – część Platformy Trejdoo dostępna dla Partnera po zalogowaniu, za pomocą 

Hasła i Loginu, stanowiąca zasób danych Partnera i informacje o jego działaniach w Programie 

Partnerskim Trejdoo, jak również wysokości naliczonego wynagrodzenia.   

Login – ustalony przez Klienta jego indywidualny adres e-mail, używany do komunikacji pomiędzy 

Platformą Trejdoo a Klientem i wymagany wraz z Hasłem do dokonania Rejestracji, oraz 

korzystania z Konta Partnera i Panelu Użytkownika.  

Narzędzie reklamowe - banner, widget, link, zaproszenie e-mail udostępnione przez 

Usługodawcę zawierające unikalny kod Partnera Programu Partnerskiego Trejdoo  

Osoba Polecona – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca 

osobowości prawnej), która nie była nigdy wcześniej Klientem Trejdoo.com i jako nowy 

zarejestrowany Klient w serwisie Trejdoo.com złoży w dowolnym terminie zlecenie wymiany 

waluty, za pośrednictwem Partnerów Programu Partnerskiego Trejdoo.  

Panel Partnera – część Platformy Trejdoo umożliwiająca korzystanie z Programu Partnerskiego 

dostępnego na Platformie transakcyjnej Trejdoo i zarządzanie Kontem Partnera.   

Partner lub Uczestnik Programu Partnerskiego Trejdoo – podmiot (osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej), mający siedzibę na terytorium Polski 
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lub poza jej granicami, z którym Usługodawca zawarł Umowę Partnerską udostępnienia 

powierzchni na Stronie Internetowej w celu zamieszczenia narzędzi reklamowych lub/i przesyłania 

zaproszeń drogą e-mail związanych z Programem Partnerskim Trejdoo, oraz zgodził się na jej 

warunki.   

Platforma transakcyjna Trejdoo – platforma internetowa dostępna pod adresem internetowym 

www.trejdoo.com prowadzona przez Usługodawcę, umożliwiająca korzystanie z Usług i z 

Programu Partnerskiego.   

Portfel Partnera – konta finansowe Partnera prowadzone w walutach obsługiwanych przez 

Program Partnerski Trejdoo.   

Portfel Klienta – konta finansowe Klienta prowadzone w walutach obsługiwanych przez 

Platformę Trejdoo.   

Strona Internetowa – strona WWW Partnera, na której ma zostać wstawione lub zostało 

wstawione Narzędzie reklamowe.  

Umowa – Umowa zawarta w formie elektronicznej pomiędzy Usługodawcą a Klientem poprzez 

poprawną Rejestrację na Platformie transakcyjnej Trejdoo.  

Umowa Partnerska – Umowa zawarta w formie elektronicznej pomiędzy Usługodawcą a 

Partnerem poprzez poprawną Rejestrację na Platformie transakcyjnej Trejdoo. Umowa 

pośrednictwa w realizacji zleceń w zamian za uzyskanie wynagrodzenia, zawarta zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

Usługi – Usługa elektroniczna Wymiany Walut i usługa elektroniczna na rachunku powierniczym 

Escrow, dostępne na Platformie transakcyjnej Trejdoo.   

Usługodawca – Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej  

111 A/109, 02-707, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303, NIP 525-250-76-81, REGON 

142942858, o kapitale zakładowym w wysokości 1 350 000.10 zł, prowadząca działalność 

kantorową w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy Prawo 

Dewizowe, wpisana do rejestru działalności kantorowej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski 

pod numerem 9657.   

Wynagrodzenie – wynagrodzenie prowizyjne przysługujące Partnerowi z tytułu Umowy  

Partnerskiej.  

Zlecenie – instrukcja złożona przez Klienta w celu dokonania przez Usługodawcę wymiany walut 

poprzez określenie wszystkich wymaganych parametrów, przekazywana w formie elektronicznej, 

przy użyciu Platformy transakcyjnej Trejdoo.  

§ 3  

1. Usługodawca świadczy Usługi i prowadzi Program Partnerski na podstawie Regulaminu i 

Umowy Partnerskiej zawartej z Partnerem.  

2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest zawarcie przez Klienta 

Umowy poprzez Rejestrację na Platformie transakcyjnej Trejdoo.  

  

Rozdział 2. Wymagania związane ze Stroną Internetową Partnera  

  

§ 4  

1. Partner Programu, musi być właścicielem Strony Internetowej na której zostały lub zostaną 

zamieszczone Narzędzia reklamowe.  

http://www.trejdoo.com/
http://www.trejdoo.com/
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2. Każda ze Stron Internetowych Partnera musi zostać zaakceptowana przez Usługodawcę.   

3. Usługodawca akceptuje Strony Internetowe Partnera w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia.  

4. Strona Internetowa musi być udostępniona dla Usługodawcy w sposób ciągły, zawierać 

kompletną i merytoryczną treść nie naruszającą postanowiania niniejszego Regulaminu, prawa 

polskiego jak również norm obyczajowych i moralnych.  

5. Strona Internetowa musi być umieszczona i utrzymywana na ogólnie dostępnym serwerze i 

stworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https.  

  

§ 5  

1. Zabronione jest, pod rygorem blokady Konta Partnera rozumianym jako uniemożliwienie 

dostępu do Panelu Partnera oraz nienaliczanie Partnerowi opłat z tytułu udziału w Programie 

Partnerskim Trejdoo:  

a) umieszczania na Stronie Internetowej treści zawierające wulgaryzmy, obrażające innych 

Klientów lub Partnerów, znieważające inne narodowości jak również innej rasy, religii i 

grupy etniczne,   

b) rejestrowanie domeny jeśli jest ona stroną w budowie, nieistniejącą itp.,  

c) rejestrowanie domen, których nazwy zawierają słowa publicznie uznane za obraźliwe,  

d) sztucznego generowania aktywności poprzez kliknięcia na Narzędzia reklamowe przez 

specjalnie przygotowane skrypty itp.,   

e) manipulowania kodem w celu modyfikacji wyglądu czy funkcjonalności Narzędzia 

reklamowego,  

f) umieszczania Narzędzi reklamowych:  

• na innej Stronie Internetowej niż zapropoowna i zaakceptowanej przez 

Usługodawcę,  

• w niewłaściwym miejscu, tj. w okienku typu pop-up, pop-down lub innym niestałym 

i nieintegralnym elemencie strony lub na oddzielnej stronie, uruchamianej 

jednocześnie ze stroną właściwą,  

g) przesyłania Narzędzi reklamowych w formie masowej (spamming) pocztą elektroniczną, 

poprzez komunikatory internetowe i inne media,  

h) samodzielne rejestrowanie nowych Kont do Programu Parterskiego Trejdoo,  

i) używanie przez Partnera kilku własnych Kont,  

j) nakłanianie innych osób do zakładania nowych Kont.  

  

§ 6  

1. Wymagane jest aby prezentowane na Stronie Internetowej treści były również dostępne w 

języku polskim.  

2. Partner Programu odpowiedzialny jest za zawartość, prowadzenie, promowanie, jak również 

rozwijanie własnej Strony Internetowej.   

3. Po rozwiązaniu Umowy Partnerskiej, wszystkie domeny, z których korzystał Partner zostaną 

usunięte z systemu przez Usługodawcę.  
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Rozdział 3. Tryb i warunki zawierania Umowy Partnerskiej  

§ 7  

1. Zawarcie Umowy Partnerskiej, pomiędzy Usługodawcą a Partnerem następuje poprzez wejście 

na strone Programu Partnerskiego Trejdoo i akceptację niniejszego Regulaminu.  

2. Przed zawarciem Umowy Partnerskiej Partner posiada możliwość zapoznania się z treścią 

niniejszego Regulaminu udostępnionego na Stronie Trejdoo.com.  

3. Partner jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien 

przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczność wskazujących na podejrzenie iż 

Hasło znalazło się w posiadaniu osób nieuprawnionych, Partner jest zobowiązany niezwłocznie 

zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.  

4. Klient ponosi odpowiedzialność związaną z udostępnieniem (także na skutek braku ich 

właściwego zabezpieczenia) Hasła osobom nieuprawnionym.   

5. O wszelkich zmianach danych zawartych w procesie Rejestracji, Partner zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować Usługodawcę.  

6. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może zostać:  

a. pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce lub poza jej 

granicami,  

b. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z 

siedzibą na terytorium Polski lub poza jej granicami,  

c. będąca aktywnym użytkownikiem serwisu Trejdoo.com,  

d. posiadająca własną Stronę Internetową,  

e. nie posiadająca własnej Strony Internetowej, ale poprzez zatwierdzenie Umowy 

Partnerskiej oraz Regulaminu Programu Partnerskiego Trejdoo, zadeklarowała 

przesyłanie zaproszeń drogą e-mail, osobom Poleconym.  

7. Partner może mieć tylko jedno konto w Programie Partnerskim bez względu na liczbę 

posiadanych przez siebie Stron Internetowych   

8. W przypadku, gdy Partner prowadzi działalność gospodarczą, może on posiadać dwa konta, z 

których jedno konto dotyczyć będzie Stron Internetowych związanych z działalnością 

gospodarczą Partnera, a drugie konto związane będzie ze Stronami Internetowymi nie 

związanymi z działalnością gospodarczą Partnera. Dla każdego z takich dwóch kont 

przewidziana jest odrębna rejestracja.   

9. Naruszenie postanowień niniejszego Paragrafu może skutkować natychmiastowym 

rozwiązaniem Umowy Partnerskiej i innymi sankcjami przewidzianymi w niniejszym 

Regulaminie.  

§ 8  

1. Usługodawca weryfikuje zaproponowane Strony Internetowe prowadzone przez Partnera pod 

kątem zgodności Strony z wymaganiami Regulaminu.   

2. W przypadku negatywnej weryfikacji zapronowanych przez Partnera Strony Internetowej, 

Umowa Partnerska może nie zostać zawarta.  

3. Usługodawca może odmówić rejestracji domeny, gdy:  

a. zachodzi podejrzenie, że dane Partnera podane podczas rejestracji są fałszywe,  

b. nazwa domeny jest wulgarna, narusza dobra osobiste, obraża, lub zniesławia,  

c. nazwa domeny jest już zarezerwowana przez kogoś innego lub niedostępna,  
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d. jeśli jest działaniem nieuczciwej konkurencji,  

e. nie odpowiada strategii marketingowo-reklamowej lub produktowej Usługodawcy, 

f. z innych przyczyn.  

4. Partner może w każdej chwili usunąć zarejestrowaną w Programie Partnerskim Trejdoo Stronę 

Internetową, poprzez wysłanie odpowiedniej adnotacji na adres e-mail: pomoc@trejdoo.com.  

§ 9  

1. Umowa Partnerska zostaje zawarta po dokonaniu Rejestracji przez Partnera i akceptacji 

zaproponowanych Stron Internetowych przez Usługodawcę.   

2. Przedmiotem Umowy Partnerskiej jest prawo do dysponowania Stroną Internetową Partnera 

przez Usługodawcę.   

3. Na czas trwania Umowy Partnerskiej udostępniany jest Partnerowi Panel Partnera Programu 

Partnerskiego Trejdoo, dostępny po zalogowaniu się na Konto Partnera.   

4. Umowa Partnerska jest zawarta na czas nieokreślony.  

Rozdział 4. Rodzaj i zakres prowadzenia Programu Partnerskiego   

§ 10  

1. Usługodawca prowadzi Program Partnerski Trejdoo zgodnie z Umową Partnerską, 

Regulaminem Programu Partnerskiego oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Klient posiada dostęp do Programu Partnerskiego Trejdoo po dokonaniu uprzedniej 

poprawnej Rejestracji w serwisie Trejdoo i aktywacji Konta.  

3. Usługodawca, wykonując czynności, o których mowa w ust. 1, zobowiązuje się do jego 

wykonywania z należytą starannością.  

4. Usługodawca udostępnia Partnerom Panel Partnera.  

5. W Panelu Partnera, Partner może zarządzać swoim naliczonym wynagrodzeniem, pobierać 

kody Narzędzi reklamowych, wysyłać zaproszenia osobom Poleconym, sprawdzać statystyki 

związane z aktywnością osób Poleconych, jak również dodawać lub usuwać Strony Internetowe 

do Programu Partnerskiego.  

6. Usługodawca ma prawo odmowy wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli 

zachodzi uzasadnione podejrzenie braku zgodności z prawem.  

7. Usługodawca może zawiesić dostęp do Programu Partnerskiego na czas zawieszenia dostępu 

do Systemu Informatycznego Usługodawcy lub innego Uprawnionego Podmiotu, z którym 

Usługodawca bezpośrednio współpracuje w celu świadczenia Usługi. Informacja o zawieszeniu 

świadczenia Usług oraz o planowanym terminie wznowienia, zamieszczana jest na Stronie 

Internetowej Usługodawcy.  

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub błędne Dyspozycje Klienta, 

chyba że odpowiedzialność Usługodawcy w tym zakresie wynika ze znajdujących zastosowanie 

powszechnie wiążacych norm prawa.  

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia Dyspozycji Klienta, jeżeli jest ono niezgodne 

z postanowieniami Regulaminu, a także prawo nieprzyjęcia anulowania lub modyfikacji 

Dyspozycji Klienta, jeżeli jego wykonanie jest niemożliwe na skutek okoliczności, za które 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności na podstawie znajdujących zastosowanie, 

powszechnie wiążacych norm prawa.  

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania i realizacji odmiennych 
Dyspozycji Klienta przez małżonków lub ich pełnomocników, współwłaścicieli lub osób 
upoważnionych.  
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11. W przypadku złożenia przez małżonków lub ich pełnomocników, współwłaścicieli lub osób 

upoważnionych odmiennych Dyspozycji Klienta, które wykluczają swoją realizację, 

Usługodawca będzie realizował odmienne Dyspozycje Klienta zgodnie z kolejnością ich 

złożenia na Platformie Trejdoo w zakresie pozwalającym na ich realizację.    

12. Podstawowym kanałem dystrybucji informacji pomiędzy Usługodawcą, a Klientem przy 

świadczeniu Usług i prowadzeniu Programu Partnerskiego, jest kanał komunikacyjny e-mail 

oraz kanał komunikacyjny SMS. W sytuacjach wymagających kontaktu telefonicznego, Klient 

posiada możliwość kontaktu z Usługodawcą za pomocą infolinii dostępnej w godzinach pracy 

opublikowanych na Stronie internetowej Usługodawcy.   

13. Usługa i dostęp do Programu Partnerskiego Trejdoo świadczona jest na rzecz podmiotów 

indywidualnych i instytucjonalnych realizowana jest elektronicznie.   

14. Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, z zastrzeżeniem wprowadzenia 

czasowego ograniczenia lub zawieszenia dostępu do Usług i Programu Partnerskiego Trejdoo, 

związanym z serwisem technicznym Platformy Trejdoo lub pracą systemów informatycznych 

banków. Informacja o czasowym ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług i dostępu do 

Programu Partnerskiego Trejdoo, zamieszczana jest z wyprzedzeniem na Stronie internetowej 

Usługodawcy.  

Rozdział 5. Wynagrodzenie  

  

§ 11  

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Partnerskiej, Partnerzy otrzymują Wynagrodzenie.  

2. Wynagrodzenie Partnera naliczane jest w wysokości 20% prowizji brutto (z VAT), która została 

zapłacona na rzecz Usługodawcy przez osobę Pozyskaną.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 naliczane jest od dnia Rejestracji na platformie Trejdoo.com 

osoby Pozyskanej przez okres 180 dni.   

4. Wynagrodzenie za dany miesiąc staje się należne pod warunkiem, że w Portfelu Partnera 

zgromadzona zostanie kwota nie niższa niż 100 zł brutto (z VAT).  

5. Wynagrodzenie Partnera zgromadzone w walucie obcej, zarejestrowane jako należność z tytułu 

transakcji Osób Poleconych, przeliczane jest na PLN na podstawie kursu kupna NBP w dniu 

naliczenia wynagrodzenia.  

6. Usługodawca dokonuje naliczania Wynagrodzenia w okresach miesięcznych – kalendarzowych 

do 10-go dnia roboczego następnego miesiąca.   

7. Pierwszy Okres Rozliczeniowy trwa od dnia przystąpienia przez Partnera do programu do 

ostatniego dnia miesiąca, w którym Partner przystąpił do Programu.  

8. Wynagrodzenie wypłacane jest poprzez zasilenie Portfela Partnera prowadzonego w Programie 

Partnerskim Trejdoo.  

9. Wypłata wynagrodzenia jest możliwa po dostarczeniu przez Partnera wszystkich niezbędnych 

dokumentów określonych w ust. 12 niniejszego paragrafu.  

10. Aby wypłacić wynagrodzenie, należy przesłać listem poleconym rachunek lub fakturę VAT, 

sporządzone zgodnie obowiązującymi przepisami na adres: Igoria Trade Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 111 A/109, 02-707.  

11. Rachunek można pobrać dopiero po zakończeniu rozliczeń, bezpośrednio z portfela  

Partnera.   

12. Partner będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub 

osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest pod rygorem 
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wstrzymania wypłaty wynagrodzenia dołączyć do pierwszej faktury/rachunku odpowiednio (w 

zależności od formy organizacyjnej) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:   

a. odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub 

innego  rejestru właściwego dla przedsiębiorców w kraju siedziby/zamieszkania  

Partnera,   

b. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z ewidencji 

działalności gospodarczej wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy,   

c. zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (jeżeli został nadany),   

d. decyzji o nadaniu numeru NIP lub numeru identyfikacyjnego dla celów podatkowych 

nadanego przez kraj członkowski Unii Europejskiej,   

e. potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika VAT czynnego (dot. 

zarejestrowanych podatników VAT czynnych).  

13. Partner zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać stosownych 

rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na 

podstawie niniejszej Umowy.   

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się, bądź niewłaściwe 

wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami 

prawa podatkowego.  

  

  

  

§ 12  

1. W przypadku zgłoszenia Usługodawcy przez osobę Poleconą, nienależytego wykonania 

Umowy Partnerskiej przez Partnera, Usługodawca ma prawo wstrzymania wypłaty 

Wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.  

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się, bądź niewłaściwe 

wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami 

prawa podatkowego.  

3. Partner zobowiązany jest do niewykonywania działań niezgodnych z założeniami niniejszego 

Regulaminu.  

Rozdział 6. Prawa majątkowe  

  

§ 13  

1. Usługodawca posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie, prawa własności 

przemysłowej oraz jakiekolwiek inne prawa związane z Programem Partnerskim Trejdoo lub 

oprogramowaniem niezbędnym do realizacji Umowy Partnerskiej.   

2. Na mocy Umowy Partnerskiej Partner nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem 

wyraźnie przyznanych w niniejszym Regulaminem, w tym związanych z odwoływalną, 

niewyłączną licencją na korzystanie ze wskazanych przez Usługodawce Narzędzi reklamowych 

Programu Partnerskiego Trejdoo.  

3. W szczególności, Partner nie może bez zgody Usługodawcy używać zarejestrowanego znaków 

towarowych Usługodawcy.  
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Rozdział 7. Zakres odpowiedzialności  

§14 1. 
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług 

świadczonych przez niezależne od Usługodawcy podmioty lub z innych przyczyn 

niezależnych do Usługodawcy,  

b) szkody powstałe w wyniku niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez osoby 

Polecone.   

c) szkody poniesione przez Partnerów w związku z wykonywaniem postanowień 

Regulaminu lub Umowy Partnerskiej, z wyjątkiem szkód poniesionych przez Partnerów z 

wyłącznej winy Usługodawcy;  

d) brak możliwości zarejestrowania osoby Poleconej,  

e) brak możliwości uznania zarejestrowanej osoby jako Poleconej w wyniku 

usunięcia/zmodyfikowania przez niego pliku zawierającego "cookie" z informacją o 

sposobie pozyskania, otrzymanego po kliknięciu na Narzędzia reklamowe lub przejściu 

poprzez Panel Partnera lub nie korzystaniu przez użytkownika z technologii "cookie",  

f) problemy techniczne związane z wyświetlaniem Narzędzi reklamowych lub 

przekierowywaniem odwiedzających Strony Internetowe Partnera,  

g) wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego  

Trejdoo, z przyczyn leżących po stronie Partnera,  

h) utracone korzyści związane z udziałem w Programie Partnerskim Trejdoo i inne.  

2. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Uczestnika Programu Partnerskiego ewentualnymi 

kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz 

innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Partnera.  

Rozdział 8. Bezpieczeństwo  

§ 15  

1. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo działania systemu i podejmuje działania podnoszące 

bezpieczeństwo komunikacji z serwisem, w szczególności:  

a) stosuje oprogramowanie umożliwiające kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem 

informatycznym usługodawcy a siecią publiczną,  

b) zapewnia korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, stosując min. środki 

kryptograficznej ochrony poprzez szyfrowane połączenie,  

c) zapewnia obowiązek uwierzytelniania Użytkownika poprzez podanie Hasła i Loginu.  

2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności za pomocą 

szyfrowanego połączenia SSL.  

Rozdział 9. Tryb i warunki rezygnacji z Programu Partnerskiego  

§ 16  

1. Partner może w każdej chwili bez podania przyczyn zrezygnować z Usług i z Programu 

Partnerskiego Trejdoo świadczonego przez Usługodawcę.   
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2. Usługodawca może wypowiedzieć w całości Umowę Partnerską zawartą na czas nieokreślony 

za 30-dniowym terminem wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się z 

dniem doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej stronie.  

3. Warunkiem rezygnacji z Usługi przez Partnera, jest wykonanie przez niego następujących 

czynności:  

a) Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy Partnerskiej usunąć ze  

Strony Internetowej Narzędzi reklamowych Usługodawcy,  

b) zgłoszenia prośby o rezygnację z Usług poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail 

na adres pomoc@trejdoo.com.  

4. Po rozwiązaniu Umowy Partnerskiej, Usługodawca blokuje dostęp do Konta Partnera.  

5. W przypadku Partnera posiadającego w Programie Partnerskim Trejdoo więcej niż jedną Stronę 

Internetową wypowiedzenie dotyczy udziału w programie w zakresie wszystkich zgłoszonych 

przez Partnera Stron Internetowych, chyba, że z treści wypowiedzenia jednoznacznie wynika 

inaczej.  

6. Do wypowiedzenia Umowy Partnerskiej w zakresie niektórych tylko Stron Internetowych 

Partnera przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.  

7. Po wygaśnięciu, rezygnacji lub wypowiedzeniu Umowy Partnerskiej Partner zachowuje prawo 

do Wynagrodzenia w odniesieniu do tych osób Poleconych, które dokonały Rejestracji i 

zrealizowały transakcje wyłącznie przed wygaśnięciem, rezygnacją lub wypowiedzeniem 

Umowy Partnerskiej.  

8. Usługodawca może rozwiązać Umowę Partnerską bez wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 

doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Partnerskiej poprzez przesłanie na wskazany 

przez Partnera adres poczty elektronicznej Partnera, w przypadku:  

a) naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy Partnerskiej przez Partnera,  

b) prezentowania na Stronie Internetowej lub działalność prowadzona przez Partnera uległa 

zmianie i nie jest akceptowalna przez Usługodawcę,  

c) wykorzystywania przez Partnera Stron Internetowych do rozprzestrzeniania spammingu, 

wirusów i innych szkodliwych elementów w sieci,  

d) wykonywania działań nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwego pozycjonowania stron 

w internetowych wyszukiwarkach,  

e) naruszania norm prawnych lub obyczajowych na Stronie Internetowej Partnera, w 

szczególności jeśli zamieszczone zostały treści mające charakter naruszający dobra 

osobiste innych ludzi, charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, 

rasistowski etc.  

9. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Partnera z Usług 

niezgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu lub innymi obowiązującymi przepisami  

prawa, Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego zaprzestania jej świadczenia 

temu Partnerowi.   

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia domeny, w przypadku, gdy:  

a) nazwa domeny jest wulgarna, narusza dobra osobiste, obraża, lub zniesławia,  

b) nazwa domeny jest już zarezerwowana przez kogoś innego lub niedostępna,  

c) nazwa domeny nie będzie wykorzystywana zgodnie z założeniami.  

11. Odrzucenie domeny równoznaczna jest z rozwiązaniem Umowy Partnerskiej w trybie 

natychmiastowym.  
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Rozdział 10. Ochrona danych osobowych  

§17  

1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

2. Usługodawca stosuje zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom 

nieuprawnionym, wdrożył i realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych, jak również 

zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania zagrożonych danych osobowych zgodnie 

z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych.  

3. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez akceptację Regulaminu 

Serwisu Trejdoo.com dokonanej w procesie Rejestracji Klienta do Platformy transakcyjnej 

Trejdoo.com, zgodnie z warunkami wspomnianego Regulaminu oraz ustawy o ochronie 

danych osobowych.   

4. Partnerowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do nich, 

możliwość ich poprawienia, a także domagania się ich usunięcia, z zastrzeżeniem ust. 5.   

5. Po rezygnacji z Usług oraz z Programu Partnerskiego przez Partnera, Usługodawca nie będzie 

przetwarzał danych osobowych, z wyjątkiem tych które są niezbędne do rozliczenia Usług, oraz 

dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usług, jak również niezbędnych do 

celów reklamy, badania rynku, oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem 

wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę.  

6. Informacje o danych osobowych Partnera, rezygnacji z Usług przechowywane są przez 

Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:    

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,    

b) Ustawy o ochronie danych osobowych,   

c) Ustawy Prawo dewizowe,    

d) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.    

7. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Partnera z Usług 

niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami praw Usługodawca 

może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego 

odpowiedzialności, jeżeli utrwali fakt uzyskania i treści tychże wiadomości.    

Rozdział 11. Sposoby i terminy rozpatrywania reklamacji  

§ 18  

1. Partnerowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku świadczenia Usług przez 

Usługodawcę niezgodnie z niniejszym Regulaminem i innymi przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa.  

2. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę, obejmujące czynności opisane 

w niniejszym Regulaminie, Partner składa w formie pisemnej na adres e-mail: 

reklamacje@trejdoo.com.  

3. Reklamacja winna zawierać w szczególności dane identyfikujące Partnera, datę wystąpienia, 

opis zgłaszanych zastrzeżeń stanowiących podstawę złożenia reklamacji, adres e-mail Partnera 

podany podczas Rejestracji oraz oczekiwania Partnera co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.  

4. W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, przez Usługodawcę, powinna ona 

zostać złożona przez Partnera w terminie 30 dni, licząć od dnia, w którym Partner powziął 

informację o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.  

5. Reklamacje o których mowa w ust. 1 rozpatrywane są w terminie 21 dni od daty ich wpływu.  
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6. Usługodawca przekazuje Partnerowi informację o wyniku przeprowadzonego postępowania 

reklamacyjnego w formie elektronicznej na adres e-mail Partnera wskazany podczas  

Rejestracji.  

7. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 6 dotyczących sposobu przekazania informacji o 

wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca zastrzega sobie prawo 

do przesłanie tej informacji na adres korespondencyjny Partnera.  

8. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 5, 

Usługodawca powiadomi Partnera o tym fakcie w sposób określony w ust. 6, lub ust. 7, 

informując Partnera w szczególności o:  

a. przyczynach opóźnienia,  

b. okolicznościach, które wymagają ustalenia,  

c. przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji (nie dłużej niż 45 dni od dnia 

otrzymania reklamacji).  

9. W przypadku nie uwzględnienia przez Usługodawcę roszczeń Partnera określonych w 

reklamacji, Partner ma prawo złożenia u Usługodawcy odwołania. Odpowiedź Usługodawcy 

na otrzymane odwołanie należy traktować jako ostateczne stanowisko Usługodawcy.  

10. Usługodawca dopuszcza możliwość polubownego rozwiązania sporu.  

§ 19  

Usługodawca posiada prawo skierowania zapytania do Partnera, a Partner zobowiązany jest udzielić 

Usługodawcy informacji koniecznych do wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem 

obowiązków Partnera, a potrzebnych do przywrócenia stanu, który powstałby, gdyby do zdarzenia 

nie doszło, lub potrzebnych do naprawienia szkody.  

§ 20  

W sytuacji, gdy treść reklamacji nasuwa wątpliwości, co do jej przedmiotu, Usługodawca występuje 

do Partnera o złożenie, w terminie 14 dni od przekazania zapytania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. 

Forma prowadzenia korespondencji pomiędzy Usługodawcą a Partnerem została określona w par. 

18, ust. 2.  

Rozdział 12. Postanowienia końcowe  

§ 21  

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego Trejdoo.  

2. Informacja o planowanych zmianach w niniejszym Regulaminie przekazywana jest Partnerom 

co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia ich w życie w postaci elektronicznej na Adres 

Poczty Elektronicznej, a także poprzez zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej.  

3. Nie powiadomienia przez Partnera o braku akceptacji na zmianę Regulaminu przed dniem jego 

wejścia w życie, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 2, uważa się za przyjęcie 

nowego Regulaminu.  

4. Poinformowanie przez Partnera o braku zgody na zmianę Regulaminu skutkuje rozwiązaniem 
Umowy Partnerskiej ze skutkiem dla obu stron. Wszelkie informacje i oświadczenia Partnera 
uważa się za doręczone przez przesłanie ich drogą elektroniczną na adres s-mail Partnera.  

5. Otworzenie wiadomości jest dla Usługodawcy równoznaczne z zapoznaniem sie z treścią 

wiadomości.  
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6. Niniejszy Regulamin jest udostępniane nieodpłatnie Klientom i Partnerom na Stronie 

Trejdoo.com, w formie która umożliwia ich pozyskanie, odtwarzanie, utrwalenie i 

wydrukowanie.  

7. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu znajdującego się na 

Stronie Trejdoo.com i zapoznawania się z nimi.  

8. Każdy Partner korzystający z Usług zobowiązany jest do przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu.   

9. Partner oświadcza, że z tytułu ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie, nie będzie 

zgłaszał do Usługodawcy żadnych pretensji ani roszczeń.  

§ 22  

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości.  

2. Podane w Regulaminie wartości są kwotami brutto i zawierają podatek od towarów i usług, 

którym obciążony jest Partner.   

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy: kodeks cywilny, o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, o ochronie danych osobowych, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu oraz prawo dewizowe.   

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy Partnerskiej rozstrzygane będą przez 

sądy powszechne właściwe dla siedziby Usługodawcy.  

5. Partner zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do 

wszelkich czynności Partnera związanych z jego uczestnictwem w Programie, w szczególności 

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, 

poz. 1204).  

6. Partnera obowiązuje zakaz umieszczania na Platformie transakcyjnej Trejdoo treści o 

charakterze bezprawnym.  

§ 23  

Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 13 września 2012r.  

  


