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Regulamin Programu Prowizyjnego 
„Program 30%” 
 

Serwis internetowy WebWaveCMS.com, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

swoich Użytkowników, gwarantuje im – na podanych niżej warunkach - możliwość 

uczestnictwa w Programie Prowizyjnym „Program 30%”. 

§ 1 - Definicje 
1. Nowy Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która posiada w Serwisie swoje konto Administratora i/lub Redaktora, 

która została Użytkownikiem Serwisu wskutek polecenia dokonanego przez 

innego Użytkownika w ramach Programu Prowizyjnego „Program 30%”. 

2. Plan Premium – dobrowolny i odpłatny plan korzystania z Serwisu dla 

Użytkowników, który udostępnia dodatkowe funkcje dla tworzonych stron www. 

3. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca Użytkownikiem. 

4. Program Prowizyjny – Program Prowizyjny „Program 30%” 

5. Prowizja – środki finansowe o oznaczonej wartości naliczone do wypłaty 

Użytkownikowi przez Właściciela Serwisu w zamian za skuteczną promocję 

Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie PP.  

6. Regulamin – zespół postanowień, jakie Użytkownik musi zaakceptować w całości 

w celu korzystania z Serwisu. 

7. Regulamin PP – Regulamin Programu Prowizyjnego „Program 30%” określający 

całość postanowień – obok Regulaminu – jakie Użytkownik musi zaakceptować w 

całości w celu korzystania z w/w Programu Prowizyjnego. 

8. Serwis – całość środowiska i treści serwisu internetowego 

https://WebWaveCMS.com, wraz z uaktualnieniami i uzupełnieniami. 

9. Strona WWW – Strona internetowa utworzona przy pomocy Serwisu. 

10. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

która posiada w Serwisie swoje konto Administratora i/lub Redaktora. 

11. Właściciel Serwisu – Maciej Czajkowski, prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą WebWaver Maciej Czajkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Sucharskiego 

3/5. 
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Wyrażenia w liczbie pojedynczej obejmują swoim znaczeniem również liczbę mnogą 

i na odwrót. Wyrażenia użyte w danym rodzaju gramatycznym obejmują swoim 

znaczeniem również pozostałe rodzaje gramatyczne. 

§ 2 - Postanowienia Ogólne 
1. Użytkownicy mogą korzystać z Programu Prowizyjnego wyłącznie na warunkach 

określonych w Regulaminie PP, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

2. Wszelkie postanowienia i wymogi stawiane Użytkownikom przez Regulamin – 

jeżeli inaczej nie zaznaczono w Regulaminie PP – odnoszą się również 

bezpośrednio do zasad korzystania z Programu Prowizyjnego opisanych w 

Regulaminie PP. 

3. Partycypacja Programie Prowizyjnym jest dobrowolna i wymaga rejestracji 

Użytkownika w Serwisie. Zasady uczestnictwa określone w Regulaminie PP 

dotyczą Programu Prowizyjnego „Program 30%”. 

4. Głównym celem Programu Prowizyjnego jest umożliwienie Użytkownikom 

osiągnięcie korzyści majątkowych w zamian za promocję Serwisu pośród 

Podmiotów Trzecich, wskutek której staną się one Nowymi Użytkownikami 

Serwisu. 

5. Niedozwolone jest korzystanie z Programu Prowizyjnego przez Użytkowników 

poprzez zakładanie więcej niż jednego konta dla tego samego Użytkownika w 

systemie i dokonywanie poleceń Serwisu pomiędzy w/w kontami. 

§ 3 - Zasady Programu Prowizyjnego „Program 30%” 
1. Zgłoszenie do Programu 30% - po rejestracji w Serwisie - wymaga jedynie 

zadeklarowania chęci uczestnictwa w programie za pośrednictwem stosownej 

opcji dostępnej na koncie Użytkownika Serwisu. 

2. W celu zadeklarowania uczestnictwa w Programie 30%, Użytkownik musi podać 

swoje dane wymagane w formularzu rejestracyjnym Programu 30%. 

3. Po skutecznym zgłoszeniu się do Programu 30%, Użytkownik automatycznie 

otrzyma z Serwisu treść linka umożliwiającego polecanie Serwisu Podmiotom 

Trzecim. 

4. Każdy Nowy Użytkownik, który rozpoczął korzystanie z Serwisu, w tym opłacił 

Plan Premium, wskutek dokonanego przez Użytkownika polecenia w zakresie 

Programu 30% ma wpływ na naliczenie z tego tytułu Prowizji Użytkownikowi 

polecającemu. 

5. Użytkownikowi biorącemu udział w Programie 30%, wskutek którego polecenia 

Podmiot Trzeci zostanie Nowym Użytkownikiem Serwisu, wykupi i opłaci Plan 
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Premium, naliczone zostanie do wypłaty na konto Użytkownika 30% Prowizji od 

wartości wpłaty dokonanej przez ten Podmiot Trzeci (Nowego Użytkownika). 

6. Dla uzyskania Prowizji w Programie 30% nie ma znaczenia, ile wcześniej wpłat 

dokonał Nowy Użytkownik na Plan Premium oraz ile czasu minęło od rejestracji 

Nowego Użytkownika w Serwisie. 

7. Wypłata Prowizji uzyskanej przez Użytkownika w ramach Programu 30% może 

nastąpić pod warunkiem, iż uzyskana Prowizja wynosi minimum 500,00 PLN 

(słownie: pięćset złotych). 

8. Podmiot trzeci, który zostanie Nowym Użytkownikiem Serwisu wskutek 

polecenia dokonanego przez Użytkownika poprzez wysłanie przez niego 

stosownego linka polecającego, wykorzystanego następnie przez Nowego 

Użytkownika, zostanie zarejestrowany, jako pozyskany przez polecającego 

Użytkownika. 

9. W celu uzyskania statusu Nowego Użytkownika w rozumieniu niniejszego 

Regulaminu PP, wejście do Serwisu przez Podmiot Trzeci, wskutek skorzystania z 

linka przesłanego przez Użytkownika polecającego, musi być jego pierwszym 

kiedykolwiek wejściem do Serwisu (tzw. zasada pierwszego kliknięcia). Jeżeli 

dany Podmiot Trzeci już wcześniej odwiedzał stronę Serwisu i jedynie powrócił na 

nią poprzez kliknięcie w polecony link, nie będzie on uznany za Nowego 

Użytkownika w rozumieniu niniejszego Regulaminu PP i nie będą za jego 

rejestrację i korzystanie z Serwisu naliczone Użytkownikowi korzystającemu z 

Programu Prowizyjnego żadne Prowizje. 

10. Naliczona dla Użytkownika Prowizja gromadzi się na koncie Użytkownika w 

Serwisie. 

11. Prowizja może zostać wypłacona przez Użytkownika poprzez zlecenie przelewu 

na rachunek bankowy Użytkownika lub może być wykorzystana na zakup usług 

oferowanych przez Serwis. 

12. Prowizja jest wypłacana Użytkownikowi na podstawie wystawionego przez niego 

Właścicielowi Serwisu rachunku lub faktury, w terminie 14 dni od doręczenia 

Właścicielowi Serwisu. Za dzień dokonania wypłaty uznaje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Właściciela Serwisu. 

13. Po zgłoszeniu przez Użytkownika zamiaru wypłaty Prowizji, Właściciel Serwisu 

ma uprawnienie do weryfikacji poprawności naliczenia Prowizji, w tym w zakresie 

zapobieżenia sytuacji zaistnienia więcej niż jednego konta w Serwisie dla tego 

samego Użytkownika i dokonywania poleceń Serwisu pomiędzy kilkoma kontami 

założonymi dla jednego Użytkownika, oraz w zakresie innych czynów 
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niedozwolonych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, czynów stanowiących 

działania będące nieuczciwą konkurencją, lub przestępstw, oraz wykroczeń. 

14. W razie stwierdzenia przez Właściciela Serwisu jakichkolwiek nieprawidłowości 

w korzystaniu przez Użytkownika z Programu Prowizyjnego „Program 30%”, w 

tym w zakresie naliczania i wypłaty Prowizji, Właściciel Serwisu może odmówić 

wypłaty Prowizji podając Użytkownikowi przyczynę takiej odmowy. 

Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od w/w decyzji Właściciela 

Serwisu w terminie 30 dni od jej doręczenia. Właściciel Serwisu w ciągu 30 dni od 

otrzymania odwołania informuję Użytkownika o uwzględnieniu odwołania i 

wypłacie Prowizji lub nieuwzględnieniu odwołania. 

15. W razie zaistnienia po stronie Użytkownika ciężkiego naruszenia Regulaminu, 

Regulaminu PP lub zaistnienia działań wskazanych w § 3 ust. 13 Regulaminu PP, 

Właściciel Serwisu posiada uprawnienie do usunięcia Użytkownika z Programu 

Prowizyjnego, jak również do usunięcia konta Użytkownika z Serwisu. 

16. Prowizja naliczona od każdorazowego jednostkowego skutecznego polecenia 

dokonanego przez Użytkownika lub z tytułu działań w Serwisie Nowego 

Użytkownika pozyskanego wskutek polecenia dokonanego przez Użytkownika, 

jest anulowana i nie jest możliwa do wykorzystania (wypłaty) przez Użytkownika 

po okresie 2 lat od dnia naliczenia danej kwoty tytułem Prowizji na koncie 

Użytkownika, jeżeli łącznie wcześniej nie spełniła warunków umożliwiających jej 

wypłatę i nie została skutecznie wypłacona. 

§ 4 - Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z Pogramu Prowizyjnego 

„Program 30%” będą rozstrzygane przed sądem właściwym według ogólnych 

przepisów prawa. 

2. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie PP jest prawo 

polskie. 

3. Żadne treści znajdujące się w Serwisie dotyczące Programu Prowizyjnego 

„Program 30%” nie stanowią oferty handlowej ani informacji handlowej w 

rozumieniu przepisów prawa. 

4. Jeżeli jakakolwiek część postanowień Regulaminu PP stanie się niewykonalna lub 

sprzeczna z przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

5. Akceptując Regulamin PP Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w całości z 

wszystkimi jego postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z 

ich treścią i formą i godzi się przestrzegać całości zapisów Regulaminu PP. 

 


