
REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ  
 
 
Założeniem Regulaminu programu poleceń (dalej: „Regulamin”) jest przedstawienie 
zasad i warunków dotyczących przyznawania Nagrody w postaci jednego z trzech 
produktów dla polecającego oraz zniżki na pierwszy zakup produktów polecanym w 
sklepie Acus Med w ramach programu poleceń obowiązującego w Acus Med Sp. z o. o., 
prowadzonego przy wykorzystaniu usługi Recomme. 
 
 
 

§ 1. Definicje 
 

1. Program Poleceń/Program – program skierowany do osób fizycznych, niebędących 
Pracownikami Organizatora, polegający na polecaniu sklepu internetowego 
Acusmed.pl  

 
2. Organizator Programu/Organizator – Acus Med Sp. z o. o. z siedzibą w 

Kolbuszowej Dolnej, 36-100 Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna 105, NIP 
8141687196, REGON 366216370, KRS 0000656445 Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie, adres e-mail służący do korespondencji w sprawach związanych z 
Programem: recomme@acusmed.pl.  

 
3. Osoba Polecająca – osoba fizyczna, niebędąca Pracownikiem Organizatora, 

dokonująca Polecenia sklepu internetowego. 
 

4. Osoba Rekomendowana – osoba wskazana przez Osobę Polecającą. 
 

5. Nagroda dla polecającego - do wyboru jeden z trzech produktów dostępnych w 
acusmed.pl wybranych przez sklep, przyznawana Osobie Polecającej przez 
Organizatora za skuteczne polecenia po spełnieniu warunków określonych w 
Regulaminie.  
 

6. Nagroda dla poleconego - 8% kod rabatowy na pierwsze zakupy w sklepie 
internetowym acusmed.pl 

 
7. Rekomendacja – działanie Polecającego polegające na poleceniu Znajomemu usług 

oferowanych przez Acus Med za pomocą metod określonych w Regulaminie; 
 

8. Regulamin – niniejszy regulamin darmowego systemu poleceń Acus Med Sp. z o. o. 
 

9. Uczestnik Programu/Uczestnik – Osoba Polecająca biorąca udział w Programie.  
 
 

 
 

§ 2 Zasady uczestnictwa w Programie  



 
1. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.  
2. Udział w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.  
3. Klient Polecający nie może być jednocześnie Klientem Polecanym.  
4. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

5. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Polecającego zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu.  

6. Klient Polecający przekaże Organizatorowi dane Klienta Polecanego, po uprzednim 
uzyskaniu jego zgody na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych. Na 
wniosek Organizatora, powyższa zgoda zostanie pisemnie dostarczona przez Klienta 
Polecającego na adres Organizatora.  

7. Polecenia dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza Polecającego w formie 
elektronicznej. 

 
 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

 

1. Aby wziąć udział w Programie, Polecający może, ale nie musi być klientem Acus Med, tj. 
osobą, która dokonała co najmniej jednej transakcji w Acus Med. 

2. Aby wziąć udział w Programie, Znajomy nie może być klientem Acus Med, tj. osobą, 
która dokonała co najmniej jednej transakcji w Acus Med. 

3. Nie jest dopuszczalne korzystanie z wielu kont poczty elektronicznej, aliasów lub innych 
sposobów ukrycia lub zmiany tożsamości w celu uzyskania statusu Znajomego. 

4. Wskazani przez Polecającego Znajomi, Klienci podlegają uprzedniej weryfikacji, że nie 
są klientami Acus Med. Polecający jest informowany o fakcie, że wskazany Znajomy jest 
już w klientem Acus Med. 

5. Organizator zastrzega, że może dojść także do odmowy akceptacji osoby i w 
konsekwencji realizacji jakiejkolwiek usługi na jej rzecz przez Organizatora, co do której 
istnieje podejrzenie oszustwa, naruszającą warunki Usługi Recomme oraz Regulaminu, a 
także taką, której działania mogą potencjalnie rodzić odpowiedzialność Organizatora, 
Recomme, jednostek jej podległych, z nią stowarzyszonych czy też jej kadry 
zarządzającej, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli oraz agentów. 

6. Wszelkie decyzje Organizatora odnośnie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji 

uprawnienia Polecającego lub Znajomego do Nagrody są ostateczne i wiążące. W 
związku z weryfikacją może dojść do opóźnienia wydania Nagrody. 

7. Polecającemu oraz Znajomemu przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w 
terminie 14 dni od otrzymania decyzji Organizatora na adres poczty elektronicznej: 
recomme@acusmed.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu 



składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres 
e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. Skorzystanie 

z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne. 

 
§ 4 Prawa i obowiązki organizatora 

 
1. Organizator troszczy się o należyte działanie Sklepu oraz Programu w godzinach 

9-16 od poniedziałku do piątku. 
2. Organizator określa na stronie Sklepu sposób dodania partnera do programu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa w Programie 

przez Partnera w przypadku: 
● złamania zasad regulaminu; 
● podejmowania działań na szkodę innego Uczestnika, Sklepu; 
● podawania nieprawdziwych danych; 

4. Organizator zobowiązuje się zrealizować świadczenia wobec Uczestników 
wynikające z ich udziału w Programie. W przypadku, gdy Organizator nie może 
wywiązać się z tego zobowiązania powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej 
sytuacji Uczestnika (na podany przez niego adres e-mail.) 

5. Organizator nie odpowiada za bezprawne działania Uczestnika, jeżeli nie posiada 
świadomości faktów i okoliczności. 

6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Uczestników w ramach 
Programu, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do 
zaprzestania tych działań. 
 

 
§ 5. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 01.02.2021.  
2. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego regulaminu mają jedynie charakter 

porządkujący i nie stanowią podstawy do interpretowania jego treści. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu albo zawieszenia lub 

zakończenia Programu, w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn.  
4. Klient Polecający:  

● Wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej za 
pomocą komunikacji elektronicznej.  

● Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych 
osobowych w celach marketingowych i statystycznych w trakcie trwania 
umowy.  

● Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych 
osobowych w celach marketingowych i statystycznych po zakończeniu 
umowy.  

5.  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
 

 


