UMOWA PROGRAMU POLECEŃ

EkoPatron

zawarta w dniu: __________________ r. w ___________________, pomiędzy:
I.

___________________________, ul_______________________________ PESEL: _______________________ kontakt: _______________
/imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL/nr i seria dowodu osobistego, nr telefonu/adres e-mail/

zwanym dalej: "Polecającym", a
II. Salvis Expert Sp. z o.o. Sp.K., ul. Kuklińskiego 17, 30-720 Kraków, KRS 0000772063, NIP 6751695253, REGON 382581759, reprezentowaną
przez komplementariusza Salvis Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowaną przez_____________________________
zwanym dalej: "Organizatorem",
§ 1 Przedmiot umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie Regulaminu Programu Poleceń "EkoPatron. Twoja fotowoltaika z Salvis Expert" (dalej jako:
„Regulamin”) Polecający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora salvisexpert.pl,
w szczególności w zakresie warunków premiowania.
2. Na mocy niniejszej umowy Polecający poleca Organizatorowi nowych klientów na zakup instalacji fotowoltaicznej, przekazując dane wskazane
w tabeli.
§ 2 Przetwarzanie danych osobowych
1. Polecający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1a 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) (Dz.Urz. UEL119 z 04.05.2016, str.1) ("RODO"), dla celów związanych z realizacją Programu.
2. Administratorem danych osobowych Osoby polecającej jest Organizator.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz w RODO, wyłącznie dla celów związanych z realizacją Programu.
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Imię i nazwisko

Adres

Dane kontaktowe (telefon, mail)

1
2
3
4
5
Przez prawidłowo podane dane osób polecanych (Polecenie) Strony rozumieją dane których użycie wykorzystanie doprowadzenie do spotkania handlowego tj. spotkania przedstawiciela Organizatora z osobą
polecaną pod wskazanym adresem, w celu przygotowania oferty na zaprojektowanie lub montaż lub dostarczenie Elektrowni Słonecznej - instalacji fotowoltaicznej

PREMIA

ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW REALIZACYJNYCH

ŁĄCZNA
PREMIA

ILOŚĆ POLECEŃ
1

2

3

3

200,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

5

350,00 zł

450,00 zł

550,00 zł

4

5

(maksymalnie)
900,00 zł

650,00 zł

750,00 zł

Przez podpisane umowy realizacyjne Strony rozumieją umowy podpisane przez Organizatora i osobę polecaną oraz wykonane przez Strony

2 750,00 zł

