
1. Definicje w Regulaminie. 

Terminy użyte w dalszej treści niniejszego Regulaminu oznaczają odpowiednio: 

1. BTG Polska - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Business Target 

Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 85/7, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000445565, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 5223002464 

oraz numerem REGON 146471657; 

2. Program Partnerski, Program - program, który umożliwia Uczestnikom Programu 

wynajmowanie Business Target Group Polska Sp. z o.o. określonych powierzchni stron 

internetowych przez Uczestników Programu w celu promowania Serwisu Internetowego lub 

usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego, odpłatnie na zasadach określonych w 

Regulaminie; 

3. Regulamin - niniejszy regulamin; 

4. Serwis Internetowy - prowadzony przez BTG Polska serwis internetowy 

PotrafiszSchudnac.pl, który jest promowany w ramach Programu Partnerskiego przy 

wykorzystaniu Stron Internetowych; 

5. Strona Internetowa - strona internetowa spełniająca wymagania określone 

Regulaminem, którą wykorzystuje Uczestnik Programu przy wykonywania Umowy; 

6. Uczestnik Programu - podmiot, który spełnia wszystkie wymagania określone 

niniejszym Regulaminem i jest uczestnikiem Programu Partnerskiego; 

7. Baner - aktywny element Strony Internetowej służący do przekierowania użytkownika 

Strony Internetowej, na której jest on umieszczony, do ściśle określonego miejsca w 

Serwisie Internetowym; 

8. Link partnerski - specjalny adres URL, wygenerowany przez Program Partnerski, który 

kieruje użytkowników na docelowe miejsce, wskazane przez Serwis Internetowy; 

9. Konto Uczestnika Programu, Konto - indywidualne konto określonego Uczestnika 

Programu, które służy do analizowania, raportowania działań Użytkownika Programu, 

dokonywania rozliczeń w ramach Umowy oraz kontaktowania się stron Umowy; 

10. Umowa - umowa najmu powierzchni Strony Internetowych, zawarta zgodnie 

z Regulaminem pomiędzy BTG Polska a danym Uczestnikiem Programu, o treści ustalonej 

niniejszym Regulaminem. 

 

2. Warunki ogólne. 

1. Niniejszy Regulamin określa wszystkie warunki i zasady wynajmu powierzchni Stron 

Internetowych przez BTG Polska w ramach Programu Partnerskiego. 

2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez 

założenie Konta oraz rozpoczęcie udostępniania przez Uczestnika Programu Banera lub 

Linku partnerskiego na Stronie Internetowej.  

3. BTG Polska zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów 

teleinformatycznych, możliwość dostępu do części lub całego Serwisu Internetowego może 

być utrudniona lub niemożliwa, za co odpowiedzialność BTG Polska nie ponosi 

odpowiedzialności wobec Uczestników Programu lub osób trzecich, związanych z 

Uczestnikami Programu jakimikolwiek umowami. Jednocześnie BTG Polska zobowiązuje 

się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby wspomniane utrudnienia występowały jak 

najrzadziej lub możliwie najkrócej. 



4. BTG Polska zastrzega, zaś Uczestnik Programu potwierdza, iż rozumie i akceptuje, że 

udział w Programie Partnerskim nie stanowi przyrzeczenia osiągania przez Uczestników 

Programu jakichkolwiek innych zysków, niż zyski przysługujące Uczestnikowi Programu na 

zasadach Regulaminu, nie może być również podstawą do roszczenia od BTG Polska 

odszkodowania za jakiekolwiek korzyści utracone przez Uczestnika Programu w związku 

lub przy okazji udziału w Programie Partnerskim, dla podkreślenia czego Uczestnik 

Programu zrzeka się wszelkich takich roszczeń wobec BTG Polska. 

5. BTG Polska zastrzega, zaś Uczestnik Programu potwierdza, iż rozumie i akceptuje, iż 

BTG Polska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestnika Programu za 

roszczenia osób trzecich wobec Uczestnika Programu, których podstawa związana będzie w 

jakikolwiek sposób z Serwisami Internetowymi, dla podkreślenia czego Uczestnik Programu 

zrzeka się wszelkich takich roszczeń wobec BTG Polska. 

 

3. Uczestnicy Programu. 

a) Warunki formalne. 

1. Uczestnikiem Programu mogą być wyłącznie:  

a) osoby fizyczne, które ukończyły 18 (słownie: osiemnaście) lat i w żaden sposób nie są 

ubezwłasnowolnione (choćby tylko częściowo), posiadające aktualne (w czasie 

obowiązywania Umowy) miejsce zamieszkania na terenie Polski, 

b) osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, 

posiadające aktualną (w czasie obowiązywania Umowy) siedzibę na terenie Polski. 

2. Uczestnikiem Programu mogą być wyłącznie podmioty, które posiadają aktywnie 

funkcjonujące Konto. 

b) Konto. 

1. Konto może posiadać wyłącznie Uczestnik Programu, który:  

a) pomyślnie zarejestrował swoje Konto, 

b) bezwarunkowo zaakceptował Regulamin Programu Partnerskiego, 

c) posiada prawo dysponowania na cele Programu Partnerskiego co najmniej jedną Stroną 

Internetową, która spełnia wymagania Regulaminu. 

2. Aby z sukcesem zakończyć procedurę rejestracji Konta, Uczestnik Programu musi w 

szczególności podać BTG Polska wymagane do tego celu dane, zdefiniować niepowtarzalną 

nazwę użytkownika danego Konta oraz hasła dostępu do niego oraz wskazać adres 

aktywnego konta poczty elektronicznej, którego Uczestnik Programu będzie używać do 

korespondencji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego. 

3. Zarejestrowanie Konta stanowi dla BTG Polska ofertę Uczestnika Programu w celu 

zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest 



udostępnienie Uczestnikowi Programu przez BTG Polska Konta na zasadach określonych 

niniejszym Regulaminem. 

4. BTG Polska jest związana ofertą Uczestnika Programu w terminie 10 (słownie: 

dziesięciu) dni od dnia pomyślnego zakończenia procedury rejestracji Konta. Aby zawrzeć 

umowę (o świadczenie usług drogę elektroniczną, o której mowa w punkcie 3 powyżej), 

wymagane jest w tym terminie zaakceptowanie przez BTG Polska przyjęcia oferty 

Uczestnika Programu. By tego dokonać, BTG Polska prześle Uczestnikowi Programu 

odpowiednią wiadomość za pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika 

Programu do prowadzenia korespondencji. Jednocześnie BTG Polska zastrzega, iż dla 

prawidłowej aktywacji Konta konieczna może być dodatkowa aktywność Uczestnika 

Programu, której zakres opisany będzie w tej wiadomości. Aby uniknąć wątpliwości 

przyjmuje się, iż przedmiotowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże jej 

strony od momentu wysłania przez BTG Polska (pocztą elektroniczną) informacji, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym. Przyjęcie oferty jest suwerenną decyzją BTG Polska, które 

ma prawo uzależnić ją od uzyskania dodatkowych informacji, których zakres w sposób 

uzasadniony wiąże się z przedmiotową umową o świadczenie usług drogę elektroniczną lub 

z Umową. Nieprzyjęcie przez BTG Polska oferty Uczestnika Programu nie wymaga 

uzasadnienia. BTG Polska zastrzega, iż możliwość korzystania przez Uczestnika Programu 

z Konta, przed przyjęciem przez BTG Polska oferty zawarcia umowy o świadczenie usług 

drogą elektroniczną, nie stanowi milczącego przyjęcia tej oferty. Może to wynikać jedynie 

z uwarunkowań technicznych świadczonej usługi. 

5. BTG Polska zastrzega, iż jeden Uczestnik Programu może posiadać wyłącznie jedno 

Konto, jednakże istnieje możliwość, by jeden Uczestnik Programu posiadał dwa odrębne 

Konta w sytuacji, gdy zawiera część Umów w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, zaś części Umów nie zawiera w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

6. Uczestnik Programu korzysta z Konta nieodpłatnie, albowiem Konto jest narzędziem 

niezbędnym do poprawnego wykonywania Umowy, w szczególności zaś służy do ustalania 

wysokości wynagrodzenia przysługującego Uczestnikowi Programu z tytułu wykonywania 

Umowy. 

7. Do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem 

jest udostępnienie Konta Uczestnikowi Programu przez BTG Polska, mają zastosowanie 

odpowiednie postanowienia Regulaminu, które dotyczą wypowiedzenia Umowy. 

c) Ogólne warunki korzystania z Konta. 

1. Uczestnik Programu jest zobowiązany do podania BTG Polska wyłącznie swoich 

prawdziwych danych, na podstawie których BTG Polska będzie w stanie ocenić spełnienie 

przez Uczestnika Programu warunków niezbędnych do świadczenia usług drogą 

elektroniczną lub do zawarcia Umowy, które określa Regulamin, a także do dokonywania 

zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały one aktualny stan 

faktyczny. 

2. Uczestnik Programu zobowiązany do chronienia poufności informacji, które  umożliwiają 

dostęp do jego Konta, a w szczególności do nieujawniania tych informacji osobom trzecim. 

3. Aby móc skutecznie korzystać z Konta konieczne jest spełnianie następujących wymagań 

technicznych:  

a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); 



b) dostęp do urządzenia, które umożliwia przeglądanie stron WWW; 

c) posiadanie aktywnego i działającego połączenia urządzenia, o którym mowa w punkcie b) 

powyżej, z siecią Internet; 

d) odpowiednie zainstalowanie systemu operacyjnego Microsoft (Windows 95 lub nowsza 

wersja) w urządzeniu, o którym mowa w punkcie b) powyżej; 

e) odpowiednie zainstalowanie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 8 i 

wyższych, Chrome 10 i wyższych, Mozilla Firefox 4 i wyższych, Opera 11 i wyższych, 

Safari 5.1 i wyższych) w urządzeniu, o którym mowa w punkcie b) powyżej, które 

umożliwiają wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych 

w sieci Internet przez sieciową usługę WWW; 

f) prawidłowe włączenie w przeglądarce internetowej, o której mowa w punkcie e) powyżej, 

obsługi skryptów Java Script; 

g) odpowiednie zainstalowanie w urządzeniu, o którym mowa w punkcie b) powyżej, 

oprogramowania komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub wyższej. 

4. BTG Polska informuje, że używanie Konta możliwe jest również za pomocą 

zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego następuje korzystanie z Konta, innych 

niż wskazany w ustępie 1 punkt d) powyżej systemów operacyjnych lub innych niż 

wskazane w ustępie 1 punkt e) powyżej przeglądarek internetowych, jednakże BTG Polska 

zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować 

utrudnienia w korzystaniu z usług Serwisu Internetowego BTG Polska, za co 

odpowiedzialność BTG Polska jest wyłączona. 

 

4. Umowa. 

a) Zawarcie i zmiana Umowy. 

1. Na podstawie Umowy Uczestnik Programu odpłatnie wynajmuje BTG Polska określoną 

powierzchnię Strony Internetowej, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. 

2. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy Uczestnik Programu spełni ostatnią 

z następujących przesłanek:  

a) zarejestrowanie za pomocą Konta danej Strony Internetowej, 

b) umieszczenie na Stronie Internetowej co najmniej jednego Banera lub co najmniej 

jednego Linka partnerskiego zgodnie z procedurą opisaną niniejszym Regulaminem, 

3. Wymienione w punkcie b) powyżej Banery lub Linki partnerskie mogą kierować 

użytkowników danej Strony Internetowej do Serwisu Internetowego:  

a) PotrafiszSchudnac.pl; 



4. Uczestnik Programu może samodzielnie dokonywać zmiany Umowy w zakresie 

stanowiącym katalog Stron Internetowych, przy wykorzystaniu których Uczestnik Programu 

wykonuje Umowę. 

5. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zgodnej woli BTG Polska i Uczestnika 

Programu, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 

b) Wykonywanie Umowy. 

1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do należytego wykonywania Umowy, w 

szczególności zobowiązuje się, iż każda Strona Internetowa, przy wykorzystaniu której 

Użytkownik Programu wykonuje Umowę, będzie spełniać nieprzerwanie w całym okresie 

obowiązywania Umowy kryteria, o których mowa w punkcie 4 poniżej oraz będzie 

niezwłocznie informować BTG Polska o wszelkich zmianach dotyczących jego osoby, które 

mogą mieć wpływ na wykonywania lub ważność Umowy. 

2. Uczestnik Programu może wykonywać Umowę wyłącznie wykorzystując Strony 

Internetowe umieszczonych w domenie, której jest bezpośrednim dysponentem, jednakże z  

możliwym zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej. Oznacza to, że Uczestnik Programu jest stroną 

umowy o rejestrację i utrzymanie takiej domeny zawartej z uprawnionym rejestratorem 

domen internetowych. 

3. Na wcześniejszy wniosek Uczestnika Programu istnieje możliwość wykonywania 

Umowy za pomocą Stron Internetowych umieszczonych w domenach, którymi dysponują 

formalnie lub faktycznie osoby trzecie. W takim przypadku BTG Polska może uzależnić 

zawarcie Umowy z Użytkownikiem Programu od uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub 

potwierdzających je dowodów, a tym także stosownego oświadczenia takiej osoby trzeciej. 

4. Strona Internetowa musi spełniać stale w okresie obowiązywania Umowy następujące 

kryteria:  

a) musi być sprawna i aktualizowana tak, by można było ją uznać za aktywnie 

wykorzystywaną przez Uczestnika Programu, 

b) musi cechować się odpowiednim poziomem funkcjonalności i estetyki, 

c) musi zawierać tematykę, którą da się określić, jednakże nie może zawierać, choćby nawet 

ukrytych, treści lub materiałów o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści 

erotycznych lub pornograficznych, treści obraźliwych, oszczerczych, wulgarnych lub 

obscenicznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, 

rasistowskich lub ksenofobicznych, nawołujących do waśni na tle etnicznym lub religijnym 

a także nawołujących lub umożliwiających naruszanie praw autorskich lub innych praw 

własności intelektualnej, 

d) nie może zawierać oprogramowania szkodliwego dla jej użytkowników ani takiego, które 

wykrada dane osób korzystających ze Strony Internetowej, 

e) musi być nieprzerwanie ogólnodostępna za pośrednictwem sieci Internet. 

5. BTG Polska informuje, iż spełnianie kryteriów, o których mowa w punkcie 4 powyżej, 

jest uzależniona od swobodnej oceny BTG Polska, która może dokonywać w każdym czasie 



okresu obowiązywania Umowy, do wykonywania której dana Strona Internetowa jest 

wykorzystywana przez Uczestnika Programu. 

c) Wynagrodzenie Uczestnika Programu. 

1. Wykonywanie Umowy przez Uczestnika Programu skutkuje tym, iż przysługuje mu z 

tego tytułu wynagrodzenie, obliczane w wysokości oraz według zasad określonych w 

Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku, gdy w danym momencie saldo środków zgromadzonych na danym Koncie  

wyniesie co najmniej kwotę netto 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych, każdorazowo 

Uczestnik Programu może zażądać wypłaty należnego wynagrodzenia z tytułu 

wykonywania Umowy. W tym celu Uczestnik Programu jest zobowiązany sporządzić i 

doręczyć BTG Polska odpowiedni dokument rozliczeniowy, o którym mowa w punkcie 3 

poniżej. 

3. Uczestnik Programu może otrzymać wynagrodzenie wyłącznie w oparciu o dokument 

rozliczeniowy, który został przygotowany przez niego i dostarczony pocztą do BTG Polska 

na poniższy adres: 

Business Target Group Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 85/7, 01-355 Warszawa  

lub w formie elektronicznej na adres e-mail: faktury@btg-polska.pl, nie później jednak niż 

do 7 (słownie: siódmego) dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu 

kalendarzowym, w którym odpowiednie wynagrodzenie zostało naliczone przez Uczestnika 

Programu.  

Odpowiednie dokumenty rozliczeniowe to:  

a) faktura VAT – w przypadku, gdy Uczestnik Programu jest zarejestrowanym podatnikiem 

podatku od towarów i usług (VAT), 

b) rachunek - w przypadku, gdy Uczestnik Programu nie jest zarejestrowanym podatnikiem 

podatku od towarów i usług (VAT). 

4. Dokument rozliczeniowy, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, może opiewać 

wyłącznie na kwotę nierozliczonych dotychczas środków zgromadzonych w chwili 

sporządzania danego dokumentu rozliczeniowego na danym Koncie, jednakże na kwotę nie 

niższą niż kwota netto 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych. 

5. Dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w punkcie 3 powyżej, każdorazowo powinny 

dodatkowo zawierać:  

a) wskazanie niepowtarzalnej nazwy użytkownika oznaczającej dane Konto, 

b) wykorzystanie następującego schematu opisu w dokumencie rozliczeniowym: „Czynsz 

najmu powierzchni pod baner/link partnerski kierujący do PotrafiszSchudnac.pl)”. 

6. Wynagrodzenie Uczestnika Programu z tytułu wykonywania Umowy wypłacane jest z 

dołu, przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w treści dokumentu 



rozliczeniowego, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, w terminie 14 (słownie: czternastu) 

dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonego dokumentu rozliczeniowego. 

7. BTG Polska zastrzega, iż dokonanie wypłat określonych w poszczególnych dokumentach 

rozliczeniowych przygotowanych i dostarczonych przez Uczestnika Programu uzależniona 

jest od pozytywnej weryfikacji przez BTG Polska naliczonych w dokumentach 

rozliczeniowych przez Uczestnika Programu należności. W przypadku podejrzenia 

uchybienia przez Uczestnika Programu postanowieniom Umowy lub błędnego naliczenia 

należności przez Uczestnika Programu w dokumencie rozliczeniowym, BTG Polska wezwie 

Uczestnika Programu do złożenia stosowanych wyjaśnień. W przypadku, gdy BTG Polska 

stwierdzi uchybienia lub błędność naliczonej należności, może potrącić przysługującą jej 

karę umowną lub stosowne odszkodowanie z należnym Uczestnikowi Programu 

wynagrodzeniem z tytułu wykonywania Umowy lub zażądać korekty dokumentu 

rozliczeniowego, w którym została podana błędna kwota należności. 

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Uczestnika Programu z tytułu wykonywania Umowy, 

BTG Polska i Uczestnik Programu zgodnie przyjmują dzień skutecznego wykonania 

dyspozycji zasilenia rachunku bankowego, o którym mowa w punkcie 6 powyżej. 

9. Uczestnik Programu jest zobowiązany do podania BTG Polska w procesie rejestracji 

Konta wyłącznie prawdziwych danych i informacji oraz do niezwłocznej ich zmiany tak, 

aby odzwierciedlały aktualny stan faktyczny. 

10. Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że rozumie, iż 

zobowiązany jest we własnym zakresie do należytego wypełniania stosownych obowiązków 

podatkowych wynikających z faktu osiągania określonych przychodów z tytułu 

wykonywania Umowy. 

d) Wypowiedzenie Umowy. 

1. Uczestnik Programu i BTG Polska, każdy w swoim imieniu, mogą rozwiązać Umowę bez 

względu na przyczynę, jednakże z zachowaniem jednomiesięcznego terminu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Uczestnikowi Programu przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywania Umowy 

wyłącznie za okres do dnia rozwiązania Umowy chyba, że z danego Załącznika do 

Regulaminu wyraźnie wynika co innego. 

3. Na zasadach określonych w punkcie 1 powyżej BTG Polska może rozwiązać Umowę 

jedynie w części dotyczącej poszczególnych Stron Internetowych, przy wykorzystaniu 

których Uczestnik Programu wykonuje Umowę. 

4. BTG Polska może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

terminu wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, w przypadku, gdy:  

a) Uczestnik Programu wskazał nieprawdziwe lub niepełne dane albo nie aktualizuje 

danych, na podstawie których BTG Polska ocenia spełnianie przez Uczestnika Programu 

określonych Regulaminem warunków lub wymagań lub ocenia prawidłowość 

sporządzonych przez Uczestnika Programu dokumentów rozliczeniowych opiewających na 

wynagrodzenie Uczestnika Programu z tytułu wykonywania Umowy, 



b) Uczestnik Programu narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności nie zapewnia 

spełniania przez Strony Internetowe, przy wykorzystaniu których wykonuje Umowę, 

kryteriów określonych Regulaminem, 

c) Uczestnik Programu dokonuje lub umożliwia działania mające na celu nieuzasadnione lub 

sprzeczne z celem, dla którego BTG Polska zawarła Umowę, zawyżenie wynagrodzenia 

Uczestnika Programu tytułu wykonywania Umowy, 

d) bezprawnego zachowania Uczestnika Programu, o którym informacja może nadwerężyć 

reputację BTG Polska jako kontrahenta Uczestnika Programu. 

5. Wypowiedzenie Umowy stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie 

usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie Uczestnikowi Programu 

możliwości korzystania z Konta. 

6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem 

jest udostępnienie Uczestnikowi Programu możliwości korzystania z Konta, stanowi 

jednocześnie wypowiedzenie Umowy. 

6. W przypadku, gdy BTG Polska rozwiąże Umowę bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, Uczestnik Programu zapłaci BTG Polska karę umowną w wysokości 

stanowiącej wynagrodzenie Uczestnika Programu z tytułu wykonywania Umowy w okresie 

obejmującym czas od ostatnio sporządzonego dokumentu rozliczeniowego do dnia 

rozwiązania Umowy. W takim przypadku BTG Polska przysługuje także odszkodowanie 

przenoszące wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

8. Uczestnik Programu obowiązany jest niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy, nie później 

jednak niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni, usunąć z każdej ze Stron Internetowych 

zamieszczone tam Banery lub Linki partnerskie oraz wszelkie publikacje lub znaki mogące 

sugerować, iż Uczestnik Programu nadal pozostaje uczestnikiem Programu Partnerskiego. 

9. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik Programu oświadcza, iż rozumie i akceptuje, że 

wypowiedzenie Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której 

przedmiotem jest udostępnienie Uczestnikowi Programu możliwości korzystania z Konta 

Uczestnika Programu, nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko 

BTG Polska o odszkodowanie, dla podkreślenia czego Uczestnik Programu zrzeka się 

wszelkich takich roszczeń wobec BTG Polska. 

 

5. Polityka prywatności. 

1. BTG Polska zastrzega sobie prawo do wyłącznego i dowolnego kreowania wizerunku 

treści i przeznaczenia Serwisów Internetowych. 

2. BTG Polska dokłada najwyższych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych 

osobowych Uczestników Programu, które są pozyskiwane w trakcie korzystania z 

Programu. 

3. BTG Polska informuje, iż możliwe jest korzystanie z Konta Uczestnika Programu przy 

wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Uczestnika Programu). 

4. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926, j.t) jest Business Target Group Polska Sp. z 



o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 85 lok. 7, 01-355 Warszawa, NIP 

5223002464, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000445565, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 100 000 zł, prowadząca 

Serwis Internetowy i  Program. Jako administrator danych osobowych Użytkowników 

Serwisu możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym 

podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

5. BTG Polska oświadcza, iż w przypadku, gdy przetwarza dane osobowe Uczestnika 

Programu czyni to na podstawie upoważnienia ustawowego. 

6. BTG Polska informuje, Uczestnik Programu ma prawo dostępu do swoich danych 

osobowych oraz do poprawiania ich. 

7. BTG Polska oświadcza, co Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż 

należytego wykonywania Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

której przedmiotem jest udostępnienie Uczestnikowi Programu możliwości korzystania z 

Konta Uczestnika Programu, niezbędne jest wskazanie BTG Polska adresu aktywnego konta 

poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Uczestnika Programu do korespondencji w 

sprawach związanych z Programem Partnerskim. 

8. BTG Polska informuje, iż dla prawidłowego funkcjonowania Konta Uczestnika 

Programu niezbędne jest stosowanie w mechanizmach Stron Internetowych, przy 

wykorzystaniu których Uczestnik Programu wykonuje Umowę oraz mechanizmach 

Serwisów Internetowych, technologii plików „cookie” służącej pozyskaniu informacji 

niezbędnych do naliczenia wynagrodzenia Uczestnika Programu z tytułu Umowy. 

 

6. Polityka Cookies 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Business Target Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Powstańców 

Śląskich 85 lok. 7, 01-355 Warszawa, NIP 5223002464, zarejestrowana w Rejestrze 

Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

pod nr KRS 000445565, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

kapitał zakładowy 100 000 zł, informuje, iż na swoim Programie  wykorzystuje tzw. pliki 

Cookies.  

2. Pliki Cookies (tzw. Ciasteczka), są powszechnie wykorzystywanymi, niewielkimi 

plikami zapisywanymi na komputerze, laptopie, tablecie czy też telefonie, na którym 

Uczestnicy programu i inni użytkownicy przeglądają strony internetowe. Dzięki nim 

przeglądarki zapamiętują preferencje osób korzystających ze wskazanych urządzeń, co dla 

przykładu umożliwia kierowanie do nich reklam zgodnych z ich zainteresowaniami. 

Informacje zawarte w plikach Cookies, są odczytywane przez serwer, który je utworzył.  

3. Pliki Cookies wykorzystywane przez Program są plikami w wersji sesyjnej, co oznacza, 

że Ciasteczka wygasają po zakończonej sesji, czyli w chwili zamknięcia przeglądanej 

strony internetowej lub wylogowania się oraz w wersji stałej, które istnieją przez ustalony 

okres czasu. Ciasteczka zawierają zazwyczaj nazwę serwera, z którego pochodzą, czas ich 

przechowywania oraz przypisaną wartość liczbową. 

4. Program może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. W razie 

przekierowania Uczestnika programu lub innego użytkownika na strony innych operatorów 



(w szczególności reklamodawców) Klient powinien zapoznać się odrębnie z obowiązującą 

na przedmiotowych stronach polityką plików Cookies, która może być inna niż w 

obowiązująca w naszym Programie. 

§ 2 Pliki Cookies w Programie 

1. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: 

a. Tzw. pliki „zalogowania” - są one niezbędne do poprawnego funkcjonowania Programu 

u zalogowanych Uczestników programu, umożliwiają przechowywanie danych 

dotyczących aktualnego Konta Uczestnika Programu. Przeterminowanie sesji następuje po 

stronie serwera, natomiast czas istnienia ww. plików cookies po stronie Uczestnika 

programu trwa 30 dni. 

b. token CSRF - jest niezbędny do poprawnego działania strony w wypadku wypełniania 

formularza. Służy zabezpieczeniom przeciw atakom typu m.in. XSS.  Jest to Cookie 

sesyjne, które jest kasowane w momencie zamknięcia przeglądarki 

c. Pozostałe pliki Cookies mogą dotyczyć zewnętrznych usług wykorzystywanych w 

Programie np. Google Analytics bądź AdSense, czy też logowania za pośrednictwem 

Facebooka. 

2. Wykorzystywane przez Program pliki Cookies nie są niebezpieczne dla urządzeń 

Uczestnika programu i nie powodują ryzyka przedostania się na urządzenie Uczestnika 

programu lub innych użytkowników wirusów bądź innego niechcianego oprogramowania. 

3. Dane zbierane biernie (automatycznie) od Uczestnika programu lub innych 

użytkowników za pomocą plików Cookies podczas korzystania z Programu mogą być 

wykorzystane do prowadzenia badań zachowań Uczestników programu lub innych 

użytkowników w Programie, natężenia ruchu w Programie lub do innych analiz 

statystycznych. 

§ 3 Zarządzanie plikami Cookies przez Uczestnika programu lub innych 

użytkowników 

1. BTG Polska informuje informuje, iż większość przeglądarek internetowych w swoich 

domyślnych ustawieniach dopuszcza zapisywanie plików Cookies na urządzeniach 

końcowych swoich użytkowników. 

2. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby pliki Cookies wysyłane przez Program zapisywały 

się na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo z Programu, możecie Państwo 

w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, by automatyczne 

zapisywanie plików Cookies było całkowicie zablokowane. Istnieje również możliwość 

takiego ustawienia opcji przeglądarki internetowej, aby za każdym razem prosiła Państwa 

o wyrażenie zgody na zapisanie plików Cookies z różnych serwerów na Państwa 

komputerze, laptopie, tablecie czy telefonie. Szczegółowe zasady blokowania plików 

Cookies są dostępne na stronach dostawcy oprogramowania do przeglądania stron 

internetowych, z którego usług Państwo korzystacie (Internet Explorer, Mozilla Fire Fox, 

Chrome itp.). Użytkownik może również usunąć wcześniej zapisane pliki Cookies ze 

swojego urządzenia. 

3. Decyzja o całkowitym lub częściowym blokowaniu zapisywania się plików Cookies 

wysyłanych przez Program na Państwa urządzeniach (komputer, telefon itp.) bądź ich 



usunięcie (po wcześniejszym zapisaniu) może wpłynąć negatywnie na działanie niektórych 

funkcji Programu.  

4. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania plików Cookies przez Program 

prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres programpartnerski@btg-polska.pl   

 

7. Wyjaśnianie wątpliwości. 

1. Wszelkie wątpliwości Uczestnika Programu, powstałe w związku lub na tle Umowy lub 

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie 

Uczestnikowi Programu możliwości korzystania z Konta Uczestnika Programu, winny być 

zgłaszane BTG Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: 

programpartnerski@btg-polska.pl. 

2. Uczestnik Programu winien zgłaszać BTG Polska wątpliwości, o których mowa w 

punkcie 1 powyżej, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia 

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego dane zgłoszenie. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, winno zawierać dane identyfikujące 

Uczestnika Programu, w tym także niepowtarzalną nazwę użytkownika Konta uczestnika 

Programu, z którym związane jest przedmiotowe zgłoszenie, a także zawierać zwięzły opis 

zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem wątpliwości 

Uczestnika Programu z tym zdarzeniem związanych. 

4. W terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowego 

zgłoszenia zostanie ono rozpatrzone przez BTG Polska, a Uczestnik Programu 

poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez 

Uczestnika Programu adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Uczestnika 

Programu do korespondencji w sprawach związanych z Programem Partnerskim, o zajętym 

przez BTG Polska stanowisku. 

 

8. Załączniki do Regulaminu. 

1. Załącznik do Regulaminu w postaci informacji o wysokości prowizji. 

 

9. Postanowienia końcowe. 

1. BTG Polska zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania w dowolnym terminie 

dowolnych zmian w Regulaminie, w tym także zmian części lub wszystkich Załączników do 

Regulaminu. 

2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać z chwilą opublikowania ich przez BTG 

Polska na stronach internetowych Programu Partnerskiego, przy czym BTG Polska 

każdorazowo dodatkowo poinformuje o tym Uczestnika Programu logującego się do Konta 

Uczestnika Programu poprzez wyświetlenie stosownej informacji lub maila. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa 

polskiego. 

4. Wszelkie spory powstałe w związku lub na tle Umowy lub umowy o świadczenie usług 

drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie Uczestnikowi Programu 

możliwości korzystania z Konta, rozstrzygane będą w razie takiej konieczności przez 

właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku 

polskim. 

mailto:kontakt@potrafiszschudnac.pl
mailto:pp@symetria.pl


5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie 

prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia 

Regulaminu pozostają w mocy. 

 


