Warunki uczestnictwa w programie partnerskim ”Poleć ING Księgowość”
DEFINICJE
1.

Administrator
Portalu
(Administrator)

ING Usługi dla Biznesu S.A., z siedzibą w Katowicach, przy
ul. Chorzowskiej 50, 40-121 Katowice wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
pod nr. KRS 0000408358, o kapitale zakładowym w wysokości
27.000.000,00 złotych, NIP 634 280 53 13, REGON 242834901

2.

Partner

Przedsiębiorca, który przystąpił do Programu

3.

Program

Program partnerski, polegający na współpracy Partnera
i Administratora w zakresie udzielania przez Partnera Firmom
Zainteresowanym informacji o Ofercie Administratora, w celu
pozyskiwania nowych Klientów

4.

Portal

5.

Usługi

6.

Firmy Zainteresowane

7.

Klient

8.

Oferta Administratora

9.

Dane Kontaktowe Firmy
Zainteresowanej

Należący
do
Administratora
serwis
internetowy
ING KsięgowośćOnLine za pomocą którego świadczone są Usługi

Usługi wykonywane on-line przez Administratora za pośrednictwem
Portalu w zakresie obsługi finansowo-księgowej i/lub kadrowopłacowej Klientów na mocy i zasadach określonych w odrębnej
umowie, zwanej dalej Umową o świadczenie Usług

Przedsiębiorcy, bez względu na formę prawną prowadzonej
działalności, jednakże prowadzący księgi rachunkowe (pełna
księgowość), którym Partner przedstawił Ofertę Administratora

Firma Zainteresowana, która zawarła Umowę o świadczenie Usług
z Administratorem

Informacje o zasadach i warunkach świadczenia przez
Administratora Usług na rzecz Klientów, w tym aktualny cennik
i regulamin świadczenia Usług – dostępny na stronie
www.ingksiegowosc.pl, materiały reklamowe i informacyjne
przygotowane przez Administratora

Nazwa firmy, adres firmy, numer telefonu i email osoby
reprezentującej potencjalnego Klienta (lub wskazanej do kontaktów
handlowych w zakresie nawiązania współpracy w przedmiocie
Umowy o świadczenie Usług) wraz ze zgodą na przekazanie tych
danych Administratorowi w celu przedstawienia oferty handlowej
i zawarcia Umowy o świadczenie Usług, według wzoru
stanowiącego do niej załącznik nr 1
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1. Warunki Uczestnictwa określają zasady współpracy, pomiędzy Administratorem i Partnerem
(dalej łącznie Strony), której przedmiotem jest wzięcie udziału w Programie, na zasadach
określonych poniżej, i stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
2. Program adresowany jest zarówno do aktualnych Klientów, jak i do przedsiębiorców nie
będących Klientami Administratora. W Programie mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy.
3. Warunki obowiązują od 1 lipca 2019 roku, do odwołania. Administrator może odwołać lub
zmienić Warunki Uczestnictwa w każdym czasie, bez podania przyczyn. W takim wypadku, do
już zawartych Umów z Partnerami stosuje się Warunki obowiązujące w dacie kontraktowania,
o ile Strony w konkretnym przypadku nie umówią się inaczej.
4. Akceptacja Warunków Uczestnictwa przez Partnera jest warunkiem koniecznym wzięcia
udziału w Programie. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Partner zaakceptował
Warunki Uczestnictwa poprzez wykonanie co najmniej działania wskazanego w pkt. 7a
Warunków Uczestnictwa.
5. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami odbywa się mailowo, przy czym adres mailowy
Administratora to: sprzedaz@ingksiegowosc.pl
6. Warunki Uczestnictwa są odrębne od Regulaminu świadczenia usług finansowo – księgowych
oraz kadrowo-płacowych przez ING Usługi dla Biznesu S.A. (dalej Regulamin), nie zmieniają ich
ani nie modyfikują. Jednak wszystkie pojęcia i terminy użyte w Warunkach Uczestnictwa mają
takie samo znaczenie, jak użyte w Regulaminie.
7. Wynagrodzenie przysługuje Partnerowi, który skutecznie zarekomendował Usługi
Administratora Firmie Zainteresowanej, wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione zostały łącznie
wszystkie warunki wymienione w poniższych punktach:
a. Partner przekazał Administratorowi w formie mailowej, na jego adres mailowy
sprzedaz@ingksiegowosc.pl, skan podpisanego przez Firmę Zainteresowaną
Formularza Danych Kontaktowych Firmy Zainteresowanej (stanowiącego załącznik do
Warunków Uczestnictwa), wraz ze swoimi danymi umożliwiającymi identyfikację
Partnera i wystawienie faktury (pełna nazwa i adres siedziby) oraz nawiązanie
kontaktu (adres email i numer telefonu);
b. Firma Zainteresowana potwierdziła wobec Administratora, w formie mailowego
oświadczenia lub telefonicznie, że uzyskała informację o usługach świadczonych przez
Administratora od Partnera;
c.

Firma Zainteresowana podpisała z Administratorem Umowę o świadczenie Usług
w terminie do 3 miesięcy od dnia przekazania jej danych przez Partnera
Administratorowi;

d. Firma Zainteresowana nie była dotychczas Klientem Administratora;
e.

Firma Zainteresowana faktycznie rozpoczęła korzystanie z Usług i uregulowała
względem Administratora swoje należności z tytułu pierwszej płatnej faktury
dotyczącej usług standardowych w terminie do 15-go dnia kolejnego miesiąca po
wystawieniu faktury;

f.

Partner nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Administratora.
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8. Przystępując do Programu, dla usprawnienia rozliczeń związanych z wypłatą wynagrodzenia,
Partner zawiera z Biurem porozumienie o samofakturowaniu, na następujących zasadach:
a. Po spełnieniu wymogów, opisanych w pkt. 7 Warunków Uczestnictwa, Administrator
wystawia w imieniu i na rzecz Partnera elektroniczną fakturę na kwotę premii wraz
z doliczonym do niej podatkiem VAT, według stawek obowiązujących w dniu
wystawienia faktury i przekazuje ją Partnerowi na adres email wskazany w pkt. 7a,
w formacie elektronicznym.
b. Brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Partnera w stosunku do faktury, wystawionej w sposób
opisany w lit. a), w terminie 7 dni od jej doręczenia, oznacza akceptację faktury.
c.

Prawidłowo wystawiona i zaakceptowana faktura stanowi podstawę zapłaty
Wynagrodzenia.

9. Wynagrodzenie naliczane jest osobno dla każdego przypadku zgłoszenia się Firmy
Zainteresowanej do Administratora i wynosi 100% zafakturowanego przychodu netto (bez
podatku VAT) z tytułu usług standardowych Administratora w pierwszym płatnym miesiącu
obsługi Klienta, jednak nie więcej niż 1 000 zł netto (bez podatku VAT). Jeżeli Firmie
Zainteresowanej został udzielony rabat, wynagrodzenie Partnera będzie powiększone o kwotę
tego rabatu (bez podatku VAT).
10. Wynagrodzenie płatne jest przez Administratora w terminie do 30 dni od daty wystawienia
faktury.
11. Partnerzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania w zakresie
pozyskiwania Firm Zainteresowanych. Partnerzy są Administratorami Danych Osobowych
przetwarzanych w związku z pozyskiwaniem Firm Zainteresowanych. Obowiązkiem Partnerów
jest zapewnić, aby przetwarzanie tych danych osobowych było zgodne z prawem oraz uzyskać
zgodę osób, których dane dotyczą, na przekazanie ich danych do Administratora, w sposób
zgodny z wymogami prawa.
12. Przekazanie danych osobowych, o którym mowa w pkt. 11, nie stanowi powierzenia
przetwarzania danych. Administrator nie przetwarza danych uzyskanych od Partnerów w ich
imieniu, lecz we własnym i jest Administratorem Danych Osobowych przekazanych danych
Firm Zainteresowanych, o ile takie dane będą występowały.
13. Partnerzy mogą zgłaszać reklamacje w formie mailowej na adres sprzedaz@ingksiegowosc.pl
lub za pośrednictwem Portalu. Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie, jednakże
w przypadku niemożności jej rozpatrzenia w terminie do 30 dni z przyczyn niezależnych od
Administratora, Partner zostanie o tym fakcie poinformowany.
14. W przypadku zakończenia Programu, Wynagrodzenie wypłacane będzie Partnerom również
za każdy przypadek zgłoszenia się Firmy Zainteresowanej do ostatniego dnia obowiązywania
Programu.
15. Każdy z Partnerów może wycofać się z Programu w każdym czasie, bez podania przyczyn.
Wystarczające jest w tym zakresie poinformowanie o tym fakcie Administratora.
16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Partnerów, Administrator informuje, że:
a. Administratorem Danych Osobowych Partnerów przetwarzanych w związku
z udziałem w Programie jest Administrator Programu (ING Usługi dla Biznesu S.A.
z siedzibą w Katowicach) tel. 32 357 87 17, e-mail : kontakt@ingdlabiznesu.pl
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b.

Kontakt do inspektora ochrony danych Administratora: Lilianna Rother- Obrączka,
e-mail: abi.udb@ingdlabiznesu.pl . Adres do korespondencji: ING Bank Śląski S.A.,
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Inspektor Ochrony Danych.
c. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia wykonywania obowiązków
wynikających z udziału w Programie, zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.
d. Podstawę prawną przetwarzania danych Partnerów stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
e. Dane osobowe Partnerów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
f. Dane osobowe Partnerów będą przechowywane przez okres współpracy oraz po jej
ustaniu przez okresy przedawnień roszczeń wynikające z przepisów prawa – w celach
dowodowych.
g. Partnerzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
h. Partnerzy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy
RODO.
i. Podanie przez Partnerów danych osobowych jest konieczne do udziału w Programie
i stanowi warunek zawarcia umowy z Administratorem, zgodnie z Warunkami
Uczestnictwa.
j. Dane Partnerów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
17. Aktualna treść Warunków Uczestnictwa oraz wersje archiwalne, dostępne są w Portalu oraz
na stronie www.ingksiegowosc.pl.
18. Spory pomiędzy Administratorem, a Partnerami, powstałe w związku z wykonywaniem
Warunków Uczestnictwa, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę Administratora.
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Załącznik do Warunków Udziału w Programie Partnerskim ”Poleć ING Księgowość”
FORMULARZ DANYCH KONTAKTOWYCH FIRMY ZAINTERESOWANEJ
Nazwa pełna Firmy Zainteresowanej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Forma prawna ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
NIP i KRS (jeśli dotyczy)…………………………………………………………………………………………………………….………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dane osoby kontaktowej ……………………………………………………………………………………………………….............................
Adres e-mail i numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przekazanie naszych danych kontaktowych do ING Usługi dla
Biznesu S.A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Chorzowskiej 50, 40-121 Katowice, KRS 0000408358, w celu
przedstawienia nam przez tę Spółkę oferty świadczenia usług.

……………………… / …………………………………………………….
Data/ Podpis

Nazwa pełna Partnera
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Forma prawna ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
NIP i KRS (jeśli dotyczy)…………………………………………………………………………………………………………….……………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dane osoby kontaktowej ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres e-mail i numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………
Status podatnika VAT .....……………………………………………………………………………………………………………………………….
Podstawa prawna w przypadku zwolnienia z podatku VAT ………………………………………………………………………….
Numer rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa banku ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami uczestnictwa w programie partnerskim ”Poleć ING
Księgowość” i je akceptujemy, jak również, że spełniamy kryteria udziału w Programie.
……………………… / …………………………………………………….
Data/ Podpis
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