Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług
przez CONCEPT4YOU International S.A. z siedzibą w Warszawie
Niniejszy Regulamin - zwany dalej: Regulaminem lub OWU - stanowi podstawę i zasady funkcjonowania
Serwisu dostępnego na stronie internetowej www.concept4you.pl (oraz na jego subdomenach) –
zwanego dalej Serwisem. Regulamin, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez
CONCEPT4YOU w ramach Serwisu polegających na umożliwieniu rejestracji w Serwisie Użytkowników
Serwisu oraz zakupu produktów oferowanych przez CONCEPT4YOU, dostępu do struktury sprzedaży,
zarządzania produktami, systemem sprzedaży oraz kontaktu z CONCEPT4YOU.

I.

Postanowienia ogólne
§ 1.

1.

2.

3.
4.

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z zawarcie prawnie wiążącej umowy Użytkownika
Serwisu z CONCEPT4YOU tj.: 
PUREAST SPÓŁKA AKCYJNA [nowa firma spółki: CONCEPT4YOU
INTERNATIONAL S.A. - w trakcie rejestracji we właściwym sądzie rejestrowym] z siedzibą w Warszawie
(03-885) przy ul. Księcia Ziemowita 53/3A/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000707739, posiadającą NIP 5242846861,
REGON 368982950, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych, opłaconym w 9/10
częściach,która jest właścicielem i administratorem Serwisu.
Obowiązywanie Regulaminu oraz zgodę na ogólne warunki przyjmuje Użytkownik Serwisu wraz z
pierwszą rejestracją na stronie internetowej www.concept4you.pl oraz www.concept4you.net lub
zalogowaniem się na stronie internetowej bądź poprzez wysłaną na adres email rejestracją.
Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez odznaczenie przez Użytkownika Serwisu podczas rejestracji
w Serwisie pola oznaczonego jako „Akceptacja Regulaminu oraz OWU”.
Korzystanie z Serwisu przez użytkownika nie zarejestrowanego, tzn. nie posiadający konta w Serwisie
(tzw. Gościa) jest równoznaczne z automatyczną i bezwarunkową akceptuję wszystkich postanowień
Regulaminu.

§ 2.
Regulamin zawiera, stosowane przez CONCEPT4YOU środki ochrony danych, warunki korzystania z
serwisu oraz postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych. CONCEPT4YOU jest świadoma
faktu, że w czasie korzystania z Serwisu istotna dla jego użytkownika jest ochrona sfery prywatnej. Stąd
też ochrona danych Użytkownika Serwisu jest priorytetem. Dlatego CONCEPT4YOU dołoży wszelkich
starań, opisanych w § 21 Regulaminu by każdy Użytkownik Systemu wiedział, kiedy i jakie dane są w
Serwisie przechowywane oraz w jaki sposób są wykorzystywane..
§ 3.
1.

2.
3.

4.

CONCEPT4YOU za pośrednictwem Serwisu zawiera umowy o świadczenie usług z przedsiębiorcami, tj.
osobami fizycznymi (wpisanymi do CEiDG) osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie
będącymi osobami prawnymi, którym przepisy obowiązujące przyznają zdolność prawną, w celach
związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
CONCEPT4YOU za pośrednictwem Serwisu świadczy również usługi dla osób fizycznych tj.
1
konsumentów w rozumieniu art. 22
Kodeksu cywilnego.
Serwis pozwala na efektywne zarządzanie siecią sprzedaży, pozyskaną przez Użytkownika Serwisu w tym
monitorowanie i optymalizowanie jej wyników sprzedażowych rejestrowanie sprzedawców, tworzenie
katalogów produktów, integrowanie sieci sprzedawców itp…
Serwis jest wyłączną własnością CONCEPT4YOU, chronioną prawem, w tym w szczególności
unormowaniami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności

5.

6.

II

przemysłowej (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503). Wszelkie prawa do Serwisu
zastrzeżone są na rzecz CONCEPT4YOU (w szczególności prawa do znaków towarowych, tekstów,
elementów graficznych, zdjęć, plików graficznych, plików audio i wideo, aplikacji i baz danych oraz
układu stron Serwisu) lub na rzecz podmiotów, których materiały na podstawie współpracy z
CONCEPT4YOU są umieszczone w Serwisie. Korzystanie z zasobów Serwisu może odbywać się wyłącznie
w ramach dozwolonego użytku prawem chronionych utworów dla celów osobistych (w rozumieniu w/w
przepisów), przy czym wykorzystanie utworów nie może wykraczać poza ogólnie przyjęte normy
korzystania z utworu na własny użytek oraz nie może w jakikolwiek sposób szkodzić interesom
CONCEPT4YOU.
Korzystanie z Serwisu wykraczające poza ramy dozwolonego użytku bez zgody CONCEPT4YOU jest
bezprawne i stanowi naruszenie prawa, w szczególności prawa autorskiego i jako takie jest zabronione
pod groźbą sankcji cywilnych i karnych.
Korzystanie z Serwisu wykraczające poza ramy prywatnego dozwolonego użytku, w tym komercyjne
wykorzystanie jakiegokolwiek elementu lub części Serwisu, przetwarzanie, powielanie, publikowanie,
transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowanie, linkowanie i wykorzystanie Serwisu lub
jego części na jakimkolwiek polu eksploatacji może odbyć się wyłącznie za pisemną zgodą
CONCEPT4YOU

Postanowienia szczegółowe:
§ 4.
Ilekroć w regulaminie używane są poniższe określenia należy przez nie rozumieć:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Abonament CRM - roczna opłata odnawiana po 12 miesiącach od rejestracji Użytkownika Serwisu,
uprawniająca do korzystania z wszystkich narzędzi dostępnych w CRM.
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – zgodnie z ustawą z
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą o swobodzie
działalności gospodarczej
CONCEPT4YOU – CONCEPT4YOU International S.A. z siedzibą w Warszawie.
CRM- część użytkowa serwisu, który wspomaga procesy obsługi klienta i zarządzania strukturą
partnerów.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, nie będące dniami wolnymi od pracy
Gość – Użytkownik 
Serwisu nie zarejestrowany, nie posiadający konta w Serwisie.
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna bądź inna jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która nie będąc Użytkownikiem Serwisu złożyła zamówienie, zapytanie
ofertowe bądź dokonała zakupu produktu/usługi za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem
Użytkownika Serwisu ale nie rozpoczęła współpracy z CONCEPT4YOU na podstawie odrębnej umowy.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową
“Lead” czyli tzw. zimny kontakt, to osoba wprowadzona do CRM jako potencjalny ale niezdecydowany
klient.
Konto – konto prowadzone w Serwisie dla zarejestrowanego Użytkownika Serwisu pod unikalną nazwą
(e-mail/login) na którym gromadzone są dane Użytkownika Serwisu oraz informacje o jego aktywności.
Licencja Biznesowa - “Know How” tj. “Pakiet Wiedzy” sprzedawanej jako produkt biznesowy dla
Partnerów, chcących rozpocząć współpracę z CONCEPT4YOU. Jest to zestaw szkoleń w zakresie handlu,
inwestycji oraz szkolenia produktowe dotyczące usług oferowanych przez Organizatora,
Newsletter – elektroniczny biuletyn, czasopismo wysyłane poprzez pocztę elektroniczną, zawierające
informacje o funkcjach Serwisu.
Plan Kariery – parametryczny system wynagradzania Użytkowników Serwisu stanowiący załącznik
umowy licencyjnej/współpracy.

15. Pliki 
cookie – nieszkodliwe dla komputera pliki, używane do pomocy Użytkownikom Serwisu w
korzystaniu z Serwisu, które w zależności od ustawień przeglądarki, mogą być automatycznie zapisywane
na dysku twardym komputera gdy przeglądarka internetowa otwiera określoną stronę internetową.
16. Produkt – towar lub usługa oferowane przez CONCEPT4YOU lub do sprzedaży za pośrednictwem
Użytkowników Serwisu
17. Profil – dane Użytkownika Serwisu, które może on dowolnie modyfikować w zakładce „moje konto”.
18. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową
(1)
(zgodnie z definicją z art. 43
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego – Dz. U. z 1964 r., Nr 16,
poz. 93 ze zm.)
19. Uczestnik szkolenia - to Użytkownik Serwisu, który uczestniczy w bezpłatnych oraz płatnych szkoleniach
organizowanych przez CONCEPT4YOU
20. Regulamin – niniejszy dokument regulujący funkcjonowanie i zasady korzystania z Serwisu
www.concept4you.pl oraz 
www.concept4you.net podlegający prawu polskiemu
zakresie usług
świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
21. Rejestracja – jednorazowa dobrowolna czynność polegająca na założeniu Konta, przez Uczestnika
Serwisu dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego w Serwisie.
22. Serwis – aplikacja internetowa zarządzana przez CONCEPT4YOU wspomagająca pośrednictwo w
sprzedaży dostępna na stronach internetowychwww.concept4you.plorazwww.concept4you.net),
23. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr
144, poz. 1204 ze zm.)
24. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w Serwisie
25. Webinar – rodzaj spotkania prowadzonego online za pośrednictwem Serwisu.
26. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika Serwisu określające jednoznacznie rodzaj i ilość
produktów lub usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem
Serwisu

§ 5.
1.

●
●
●
2.

3.

Warunkiem niezakłóconego korzystania przez Użytkownika Serwisu z systemu teleinformatycznego
CONCEPT4YOU (Serwisu, CRM) jest wykorzystywanie we współpracy sprzętu informatycznego który
spełnia poniższe wymagania techniczne:
a. przenośny komputer PC, lub inne urządzenie mobilne z procesorem co najmniej klasy Pentium
2 Ghz, pamięcią operacyjną 256 MB, systemem operacyjnym Windows 8 lub wyższym oraz
przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookie, dostęp do poczty elektronicznej.
b. Minimalne wymagania dot. przeglądarki internetowej:
Internet Explorer wersja 9 i wyższa,
Chrome 20 i więcej,
Firefox 20 i więcej.
a. Wymagane mechanizmy obsługi przeglądarki - włączone JavaScript oraz Cookies.
Celem zapewnienia bezpiecznego korzystania z Serwisu, CONCEPT4YOU, rekomenduje aby urządzenie
używane do korzystania z Serwisu posiadało:
a. aktualny system antywirusowy z bieżąco aktualizowaną wersją definicji wirusów;
b. aktywną i skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
c. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki
internetowej;
d. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej;
e. aplikację do odczytu plików w formacie PDF.
CONCEPT4YOU nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualne nieprawidłowości w działaniu Serwisu
wynikające z z niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu, szczególności w przypadku stosowania

sprzętu informatycznego który nie spełnia wymogów technicznych rekomendowanych w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu..

III.

Zawarcie umowy o świadczenie usług
§ 6.
1.
2.

Zawarcie umowy o świadczenie usług w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem Serwisu i CONCEPT4YOU,
następuje w momencie rejestracji konta Użytkownika Serwisu w Serwisie.
Warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji konta przez Użytkownika Serwisu, lub Gościa jest
wypełnienie formularza rejestracji dostępnego w Serwisie, w którego odpowiednich polach rejestrujący
się winien podać:
a. adres poczty elektronicznej;
b. login Użytkownika Serwisu, która będzie służyć do jego identyfikacji w Serwisie;
c. hasło dostępowe do konta;
d. imię i nazwisko lub nazwę;
e. adres siedziby lub miejsca zamieszkania;
f. numer identyfikacji podatkowej.
oraz potwierdzić akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.

4.

5.

6.

IV

Użytkownik Serwisu obowiązany jest do podania danych zgodnie ze stanem faktycznym.
CONCEPT4YOU uprawniona jest do weryfikacji prawidłowość podanych danych, a zwłaszcza czy wpis
Użytkownika Serwisu nastąpił do właściwych rejestrów. W przypadku wątpliwości CONCEPT4YOU
uprawniona jest zwrócić się do Użytkownika Serwisu z wnioskiem o przedłożenie dokumentów
potwierdzających jego status prawny. Zakres danych koniecznych do zarejestrowania może się różnić w
przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Użytkownik Serwisu z chwilą rejestracji w Serwisie, zobowiązany jest przesłać na adres siedziby
CONCEPTYU4YOU oświadczenie lub innych wskazanych przez CONCEPT4YOU dokumentów
niezbędnych do współpracy korzystania z Serwisu.
Po rejestracji Użytkownika Serwisu w Serwisie, CONCEPT4YOU potwierdzi rejestrację poprzez
wysyłanie potwierdzenia na podany przy rejestracji przez Użytkownika Serwisu adres e-mail, bądź na
adres wskazany w formularzu rejestracji
Warunkiem dokonania jakiejkolwiek czynności za pośrednictwem Serwisu jest zapoznanie się i
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. W wypadku korzystania z niektórych, wskazanych przez
CONCEPT4YOU usług lub produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, może być konieczne
zapoznanie się i zaakceptowanie innych regulaminów lub dokonanie dodatkowej opłaty.

Zakres dostępu do usług świadczonych przez CONCEPT4YOU
§ 7.
1.
2.

3.

Dostęp Użytkownika Serwisu do poszczególnych funkcji Serwisu zależny jest od jego statusu w Serwisie
(Klient, Gość, Współpracownik, Dostawca….).
Użytkownik nie zarejestrowany w Serwisie tzw. Gość – ma ograniczone uprawnienia bowiem nie ma
dostępu do funkcji zastrzeżonych dla Użytkowników Serwisu. Gość może przeglądać wyłącznie
informacje zamieszczone na stronie głównej Serwisu i niektórych podstronach takich jak: „jak to
działa?”, „cennik”, „kontakt”, „faq”, o nas”, „regulamin” lub czasowo udostępnionych przez
CONCEPT4YPU. Gościom zapewniony jest także dostęp do strony rejestracji oraz logowania w Serwisie.
Dla zarejestrowanego w Serwisie Użytkownik Serwisu posiadającego aktywne konto w Serwisie oraz
status Współpracownika dostępne są poniższe funkcje Serwisu:
● podgląd strony głównej,
● podgląd listy zaproszonych partnerów
● podgląd zamówień dostawców/sprzedawców w ramach sieci sprzedaży,
● podgląd punktów i premii,

4.

5.

6.

V.

● podgląd powiadomień oraz ich edycja,
● podgląd i edycja danych Użytkownika Serwisu oraz zmiana hasła dostępu,
● tworzenie sieci sprzedaży oraz zmiana ustawień tej sieci
● prognozowanie działania sieci własnych,
● podgląd zamówień oraz historii zamówień
● szkolenia/materiały szkoleniowe i inne materiały do marketingu,
● wpisanie Klienta, usunięcie lub deaktywacja konta Klienta
Dla zarejestrowanego w Serwisie Użytkownik Serwisu posiadającego aktywne konto w Serwisie oraz
status Klienta dostępne są poniższe funkcje Serwisu:
● podgląd strony głównej
● podgląd listy produktów
● podgląd pod zamówienia
● dodawanie produktów do koszyka
● podgląd i edycja powiadomień
● podgląd i edycja swoich danych, zmiana hasła dostępu,
● usuwanie swojego konta
Dla zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika Serwisu posiadającego aktywne konto w Serwisie oraz
status Dostawcy dostępne są poniższe funkcje Serwisu:
● podgląd strony głównej,
● podgląd pojedynczego Klienta/Współpracownika
● podgląd i edycja powiadomień
● edycja swoich danych w Serwisie,
● zmiana hasła dostępu,
● dodawanie produktów,
● podgląd zamówień,
● usuwanie swojego konta.
CONCEPT4YOU zachowuje prawo do modyfikacji i dodawania nowych funkcji Serwisu bez uprzedniej
wiedzy i zgody Użytkowników Serwisu. Modyfikacja i dodanie nowych funkcji nie wymaga zmiany
Regulaminu.

Zakup produktów w Serwisie
§ 8.
1.
2.

3.

4.

5.

Użytkownicy Serwisu za pośrednictwem Serwisu, mogą dokonywać zakupów oferowanych przez
CONCEPT4YOU produktów.
Celem realizacji zakupu wymagane jest złożenie zamówienia poprzez aktywację dostępnych przy ofercie
przewidzianych do tego opcji Serwisu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami wyświetlanymi w
Serwisie na każdym etapie procedury składania zamówienia.
Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie w Serwisie niezbędnych
danych i informacji oraz wykonanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na stronach
Serwisu lub w oddzielnej korespondencji.
Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres
podany przez Użytkownika Serwisu przy składaniu zamówienia. Prawidłowo złożone zamówienie
zostanie potwierdzone przez CONCEPT4YOU wiadomością email zawierającą informację o jego
pozytywnym statusie tj. przyjęciu zamówienia do realizacji.
Zamówienie realizowane jest przez CONCEPT4YOU po spełnieniu przez Użytkownika Serwisu
poniższych warunków:
● dokonanie dostępnymi w Serwisie kanałami (również przez operatora TPay) płatności tytułem
zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów, uwidocznionych w Serwisie w przy składaniu
zamówienia, właściwych dla zamówionego produktu
● podanie niezbędnych danych do wystawienia faktury w przypadku zaznaczenia potrzeby
otrzymania faktury w procesie składania zamówienia.

6.

Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest droga elektroniczna poprzez
udostępnienie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail ścieżki dostępu do zamówionego
produktu, lub inna forma przewidziana i stosowna w Serwisie dla danego produktu.

VI. Informacja handlowa
§9.
1.

2.
3.
4.

5.

CONCEPT4YOU jest uprawniona do wysyłania na podany przez Użytkownika Serwisu w procesie
rejestracji adres poczty elektronicznej, technicznych wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu,
w szczególności dotyczących zmian niniejszego Regulaminu oraz ostrzeżeń związanych z korzystaniem z
Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
Wiadomości, o których mowa w ust. 1, nie są informacja handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
Za zgodą Użytkownika Serwisu, udzieloną podczas rejestracji konta w Serwisie, mogą być do niego
przesyłane informacje handlowe związane ze świadczonymi przez CONCEPT4YOU usługami.
Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, następuje poprzez zaznaczenie przez Użytkownika
Serwisu odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub po rejestracji, poprzez podanie adresu poczty
elektronicznej w formularzu dostępnym w Serwisie.
Zgoda, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu ma charakter odwoływalny. Odwołania zgody
następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika Serwisu oświadczenie na adres poczty elektronicznej
CONCEPT4YOU.

VII

1.

2.
3.

4.

Odpowiedzialność, dobre praktyki i współpraca z Klientami i szkolenia:
§ 10.

Z tytułu świadczonych usług CONCEPT4YOU nie ponosi odpowiedzialności za:
● szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników
zewnętrznych oraz systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od CONCEPT4YOU,
● szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
● treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników Serwisu,
● udostępnienie przez Użytkownika Serwisu hasła lub innych danych umożliwiających
zalogowanie w Serwisie osobom trzecim,
● szkody wynikające z dostępu do konta Użytkownika Serwisu osób nieuprawnionych, które są
konsekwencją okoliczności niezależnych od CONCEPT4YOY,
● szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkowników Serwisu postanowień
Regulaminu, w tym również w wyniku korzystania z Serwisu przy pomocy urządzeń i
oprogramowania, które nie spełniają wymagań określonych w § 5 Regulaminu.
Użytkownik Serwisu nie jest uprawniony do przerabiania, modyfikowania oraz kopiowania a także
rozpowszechniania produktów oferowanych przez CONCEPT4YOU pod inną nazwą.
Użytkownika Serwisu obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
CONCEPT4YOU a w szczególności:
a. informacji handlowych, technologicznych i organizacyjnych nie podanych do publicznej
wiadomości,
b. informacji dotyczących Użytkowników Serwisu,
c. informacji o obecnych i potencjalnych klientach oraz dostawcach CONCEPT4YOU i to, zarówno w
okresie użytkowania Serwisu i po jego zakończeniu,
d. wysokości dochodów Użytkownika Serwisu z własnej sprzedaży, dochodów ze sprzedaży
przyporządkowanych w strukturze innych Użytkowników Serwisu, wysokości prowizji oraz
procedury gwarantowanych zwrotów,
Użytkownik Serwisu zobowiązany jest nie ujawniać, nie publikować lub w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniać wskazanych ust. 3 powyżej informacji jako materiałów promocyjnych, reklamowych,
oraz w jakikolwiek inny sposób nie zapoznawać z nimi przyszłych Użytkowników Serwisu lub osób

5.

6.

postronnych w trakcie spotkań, prezentacji bądź przy innych okazjach. Dotyczy to także wszelkich
danych osobowych, które pozyskał w związku z uczestnictwem w Serwisie jako Użytkownik Serwisu i to
zarówno w okresie uczestnictwa jak i po jego zakończeniu, zgodnie z wymogami 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 (Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L z 2016 r. nr
119, str. 1.)
Ujawnienie informacji pozyskanych przez Użytkownikowi Serwisu w związku z jego uczestnictwem w
Serwisie może nastąpić wyłącznie w sytuacjach określonych przepisami prawa lub za pisemną zgodą
CONCEPT4YOU.
Użytkownik Serwisu ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami Kodeksu Karnego
dotyczącymi przestępstw przeciwko ochronie informacji oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503)

§ 11.
1.

2.

3.
4.

Wyłącznie Użytkownik Serwisu na podstawie odrębnej umowy (licencyjnej) zawartej z CONCEPT4YOU
jest uprawniony do:
a. tworzenia stron Internetowych, fanpage-ów, jak również innych narzędzi w celu sprzedaży i
promowania produktów oferowanych przez CONCEPT4YOU oraz ma możliwość obrotu
produktami CONCEPT4YOU w Internecie.
b. oferowania produktów na sprzedaż oraz prezentacji obrazów, informacji, znaków graficznych,
marki, a także wszelkich innych informacji, do których prawa stanowią własność CONCEPT4YOU
i/lub jej dostawców.
Użytkownik Licencjonowany nie może:
a. posługiwać się nazwami własnymi, używać loga bądź nazwy zastrzeżonej dla CONCEPT4YOU
b. wykorzystywać do promocji - w żadnych mediach społecznościowych ani też na Internetowych
stronach www - danych takich jak: wartość rabatów uzyskanych przez CONCEPT4YPU, wysokość
kwot zniżek. gdyż takie informacje są tajemnicą wewnętrzną CONCEPT4YOU. i za takie czyny na
Użytkownika Licencjonowanego na podstawie odrębnej umowy może być nałożona kara finansowa.
c. zamieszczać na Internetowych stronach www treści lub linków naruszających przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, niemoralnych, jak również nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd.
d. rejestrować nazw domen zawierających słowo „concept4you” „concept4u” lub podobnych.
e. tworzyć lub prowadzić w mediach społecznościowych stron/kont z nazwą, logotypami, obrazami
itp., które mogą wprowadzać w błąd lub sugerować że jest to oficjalna strona CONCEPT4YOU.
Za czyny naruszające postanowienia opisane w ust. 1 i/lub 2 powyżej na Użytkownika Serwisu - na
podstawie odrębnej umowy licencyjnej - może zostać nałożona umowna kara finansowa.
W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu o którym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu podejmuje
działania w zakresie marketingu z wykorzystaniem wyszukiwarki internetowej (np. z wykorzystaniem
Google AdWords), jest on zobowiązany do stosowania się do zasad określonych w umowie licencyjnej
zawartej pomiędzy użytkownikiem Serwisu i CONCEPT4YOU:

§ 12.
Użytkownik Serwisu:
1.

2.
3.
4.

nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek należności pieniężnych w imieniu i na rzecz
CONCEPT4YOU z jakiegokolwiek tytułu. Wszystkie płatności dokonywane są poprzez system płatności
on-line zawarty w panelach płatności Serwisu obsługiwany przez CONCEPT4YOU.
uprawniony jest realizować sprzedaż produktów wyłącznie w drodze sprzedaży bezpośredniej,
zobowiązany jest do sprzedaży produktów po ustalonych cenach i nie zaniżania ich wartości,
odpowiedzialny jest za sprawdzenie danych klienta.

§ 13.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

VIII

Z tytułu rejestracji w Serwisie i tym samym nawiązaniu współpracy z CONCEPT4YOU, Użytkownik
Serwisu otrzymuje dostęp do szkoleń specjalistycznych o różnym stopniu zaawansowania, realizowanych
przez CONCEPT4YOU z uwzględnieniem poniższych zasad:
● szkolenia mogą być odpłatne i nieodpłatne,
● w przypadku szkoleń płatnych, uczestnictwo w szkoleniu następuje poprzez wykupieniem biletu
wstępu na szkolenie
● szkolenia odbywają kilka razy do roku na salach konferencyjnych (hotelowych).
● szkolenia mogą odbywać się drogą elektroniczną jako Webinary Online.
● wszystkie szkolenia są przez CONCEPT4YOU rejestrowane,
● Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez
CONCEPT4YOU bez względu na to czy są to szkolenia płatne czy bezpłatne.
W przypadku szkoleń organizowanych w salach konferencyjnych hoteli, uczestniczący w nim Użytkownik
Serwisu zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić swoją obecność na szkoleniu poprzez złożenie
własnoręcznego podpisu na liście obecności.
Uczestnik Serwisu zobowiązany jest do zachowania lojalności wobec CONCEPT4YOU stąd też zgodnie z
zasadami uczciwego obrotu, uczciwej konkurencji, oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
tajemnicy handlowej CONCEPT 4YOU, w związku z udziałem w szkoleniu Uczestnik Serwisu otrzymał
dostęp do specjalistycznej wiedzy dotyczącej działalności CONCEPT4YOU, w szczególności do rozwiązań
gospodarczych i prawnych stanowiących tajemnicę handlową CONCEPT4YOU.
Uczestnik Serwisu - akceptując niniejszy Regulamin - potwierdza, że jest świadomy faktu, że każda
wiedza o CONCEPT4YOU, a w szczególności dotycząca know how, rozwiązań gospodarczych, kontaktów,
koncepcji handlowych itp. stanowi tajemnicę handlową CONCEPT4YOU a ta nie wyraża zgody na jej
ujawnianie a tym bardziej na wykorzystywanie tej wiedzy do podejmowania jakiejkolwiek działalności
konkurencyjnej wobec CONCEPT4YOU.
Uczestnik Serwisu zobowiązany jest powstrzymać się od podejmowania w jakiejkolwiek postaci
działalności konkurencyjnej wobec CONCEPT4YOU - bezpośrednio, lub pośrednio, osobiście, lub w
porozumieniu z inną osobą, w tym także poprzez uczestnictwo w spółce jako wspólnik, pracownik, lub
członek władz - działalności konkurencyjnej wobec CONCEPT4YOU. W szczególności Uczestnik Serwisu
zobowiązany jest powstrzymać się od utworzenia własnego (ani poszerzenia już istniejącego)
przedsiębiorstwa oferującego produkty, lub rozwiązania takie same, względnie zbliżone do rozwiązań
będących przedmiotem niniejszego Regulaminu i/lub tematem szkolenia, powstrzyma się także od
polecenia takich działań innej osobie, nie przystąpi do spółki prowadzącej działalność konkurencyjną
wobec CONCEPT4YOU.
Uczestnikowi Serwisu z tytułu obowiązywania postanowień niniejszego paragrafu nie przysługuje od
CONCEPT4YOU wypłata jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego i/lub niepieniężnego ani roszczenie
odszkodowawcze z tytułu ograniczeń dotyczących działań konkurencyjnych.
W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu a w szczególności postanowień niniejszego
paragrafu, CONCEPT4YOU uprawniona będzie do żądania zapłaty przez Uczestnika szkolenia i/lub
Użytkownika Serwisu kary umownej w wysokości 50.000 (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde
istotne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
CONCEPT4YOU zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przewyższającego
wysokość
zastrzeżonej kary umownej za zasadach ogólnych.
Użytkownicy Serwisu są odpowiedzialni za publikowane w Serwisie treści, w szczególności oświadczają,
że są one zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego,
prawa miejscowego oraz praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu.

Zasady współpracy
§14

1.

Zarejestrowany w Serwisie, Użytkownik Serwisu nabywa prawo sprzedaży produktów oferowanych w
tym Serwisie.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Użytkownik Serwisu akceptując Regulamin potwierdza, że znane mu są wszystkie warunkami
uczestnictwa, że są one dla niego zrozumiałe i tym samym zobowiązany jest przestrzegać warunków
uczestnictwa w Serwisie oraz wszelkich procedur, wytycznych i polityki prowadzonej przez
CONCEPT4YOU.
Uczestnictwo w Serwisie nie jest ograniczone czasowo, a rejestracja w nim jest podstawą do pełnego
dostępu do Serwisu.
Użytkownik Serwisu współpracuje z CONCEPT4YOU na podstawie odrębnej umowy (np. Licencyjnej) co
w szczególności oznacza że Użytkownik Serwisu nie jest pracownikiem, agentem, franczyzobiorcą,
partnerem handlowym lub przedstawicielem CONCEPT4YOU.
Użytkownik Serwisu rozliczany będzie tylko i wyłącznie za uzyskaną własnym staraniem sprzedaż
produktów oferowanych w Serwisie.
Użytkownik Serwisu prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, prowadzi ją we własnym
imieniu i na własny rachunek. Przejmuje na siebie wszelkie publiczno - prawne zobowiązania związane z
wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą, w szczególności zobowiązany jest on do
samodzielnego uzyskiwania wszelkich uprawnień gospodarczych, ponoszenia wszelkich kosztów, opłat i
podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Taki Użytkownik Serwisu jest osobiście
odpowiedzialny za zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z przepisami prawa polskiego, w
tym za dopełnienie obowiązku rejestracyjnego w CEIDG.
Użytkownik Serwisu odpowiedzialny jest za spełnienie norm legislacyjnych uprawniających do sprzedaży
produktów CONCEPT4YOU określonych w odrębnej umowie licencyjnej.

§15.
Współpraca z CONCEPT4YOU
1. Użytkownik Serwisu oświadcza, że podejmując współpracę z CONCEPT4YOU:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

wypełnił formularz zgłoszeniowy na stronie Internetowej www.concept4you.pl lub
www.concept4you.net
potwierdził zgodność danych osobowych ze stanem faktycznym poprzez przesłanie na adres
CONCEPT4YOU skanu dowodu osobistego oraz umowy licencyjnej przekazanej uprzednio przez
CONCEPT4YOU drogą elektroniczną
opłacił licencję biznesową o której mowa w umowie licencyjnej,
wykupił dodatkowe szkolenia zaawansowane,
zapoznał się i zaakceptował systemem prowizji tzw. “Planem Kariery” opisanym w załączniku do
umowie licencyjnej/ współpracy, oraz
zobowiązał się do przestrzeganie norm prawnych oraz regulaminów etycznych przez cały okres
współpracy.
zawarł prawnie wiążącą go umowę z CONCEPT4YOU,
podpisał oświadczenia dot. poufności informacji uzyskanych podczas szkoleń zaawansowanych,
produktowych organizowanych przez CONCEPT4YOU.

2. Użytkownik Serwisu z chwilą pierwszego zalogowania się w Serwisie, otrzymuje od CONCEPT4YOU
dostęp do zakładki dokumenty, na której zamieszczona jest umowa określająca szczegółowe warunki
współpracy. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest tą umowę wydrukować w dwóch egzemplarzach i oba
egzemplarze własnoręcznie podpisać. Tak przygotowaną umowę Uczestnik Serwisu obowiązany jest
przesłać pocztą na adres siedziby CONCEPT4YOU.w dwóch egzemplarzach Jeden egzemplarz tej umowy
po podpisaniu przez osoby reprezentujące CONCEPT4YOU zostanie zwrotnie przesłany na wskazany
przez Użytkownika Serwisu adres zamieszkania podany podczas rejestracji w Serwisie w terminie nie
krótszym niż 14 dni od daty dostarczenia do CONCEPT4YOU jednostronnie podpisanych
przedmiotowych dokumentów.
IX.

Zasady wynagradzania
§16

1.
2.

3.
4.

X

Użytkownikowi Serwisu za sprzedaż produktów dostępnych za pośrednictwem Serwisu od
CONCEPT4YOU przysługuje wynagrodzenie.
Wynagrodzenie naliczane i wypłacane jest Użytkownikowi Serwisu na podstawie systemu wynagradzania
zwanego Planem Kariery który ponadto zawiera szczegółowe zasady awansów oraz wszystkich
dodatkowych bonusów oraz premii i jest szczegółowo opisany jest w załączniku do umowy
licencyjnej/współpracy.
Użytkownikowi Serwisu do czasu podpisania umowy licencyjnej/współpracy i opłacenia licencji
biznesowej wynagrodzenie, nie przysługuje.
Klientowi nie będącemu Użytkownikiem Serwisu ale będącemu zarejestrowanym w systemie
wynagradzania tj. Planie Kariery, przysługuje – na podstawie odrębnej umowy (zlecenia) wynagrodzenie za poczynione jego staraniem pośrednictwo w sprzedaży pojazdów oferowanych przez
CONCEPT4YOU która wynosi 5 % wartości prowizji przysługującej CONCEPT4YOU

Postępowanie reklamacyjne
§ 17.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

XI

Użytkownikowi Serwisu przysługuje ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług lub
produktów.
Reklamacje usług lub produktów należy zgłaszać w terminie do 14-tu dni roboczych od daty zakończenia
szkolenia przez Użytkownika Serwisu w formie pisemnej listem poleconym na adres CONCEPT4YOU.
Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać:
a. nazwę/imię i nazwisko Użytkownika Serwisu,
b. adres siedziby/zamieszkania Użytkownika Serwisu,
c. przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
d. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
e. oczekiwania Użytkownika Serwisu wobec CONCEPT4YOU.
Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od
momentu otrzymania przez CONCEPT4YOU zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych
czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
CONCEPT4YOU zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja
zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w ust. 2 powyżej lub jeśli wynikać będzie ona
z nieznajomości postanowień Regulaminu.
CONCEPT4YOU zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu wskazanego w ust.4 powyżej
w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne
przeszkody niezależne od CONCEPT4YOU. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymagać będzie
dodatkowych wyjaśnień dostawcy lub Użytkownika Serwisu czas rozpoznania reklamacji przez
CONCEPT4YOU liczony jest od dnia uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
CONCEPT4YOU zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia reklamacji w przypadku jej oczywistej
bezzasadności.
Każda reklamacja wymaga dokładnego uzasadniona i poparcia niezbędnymi dowodami, aby umożliwić
CONCEPT4YOU lub zainteresowanej stronie trzeciej brak zgodności produktu z ofertą. W przypadku
uszkodzenia zewnętrznego, Klient zobowiązany jest dostarczyć wyraźne zdjęcia, lub inne dowody wraz z
oszacowaniem wartości szkody. W przypadku problemów technicznych, Klient zobowiązany jest zgłosić
w siedzibie CONCEPT4YOU, wadę oraz dokument potwierdzający wysokość szkody, niezwłocznie, jak to
możliwe (w żadnym przypadku nie później niż 7 dni po złożeniu reklamacji).

Postanowienia szczególne dotyczące Konsumentów
§ 18:
1.

Użytkownikowi Serwisu lub klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość
przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy bez wskazania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

XII

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem a przepisy obowiązującego prawa dot.
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mają odpowiednie zastosowanie.
Do odstąpienia od umowy dochodzi poprzez złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od
umowy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć także drogą elektroniczną na adres
biuro@concept4you.pl oraz za pośrednictwem poczty na adres: CONCEPT4YOU Sp. z o.o. w Warszawie,
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
CONCEPT4YOU niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi wpływ oświadczenia o odstąpieniu od umowy
na adres elektroniczny wskazany przez Konsumenta w Serwisie.
W wypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, CONCEPT4 YOU niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy
dokona zwrotu Konsumentowi wszystkie dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia
produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego produktu/usługi).
CONCEPT4YOU dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.
CONCEPT4YOU zachowuje prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu
lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania przez Konsumenta w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument zobowiązany jest zwrócić reklamowany produkt CONCEPT4YOU niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że
CONCEPT4YOU zaproponował, że sam odbierze produkt.
Koszty zwrotu produktu ponosi Konsument.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
produktu.

Rozwiązanie umowy
§ 19.
1.

2.
3.

Rozwiązanie umowy z CONCEPT4YOU uregulowanej w niniejszym Regulaminie może nastąpić poprzez:
a. pisemne oświadczenie Użytkownika Serwisu lub CONCEPT4YOU, z zachowaniem 14-dniowego
okresu wypowiedzenia.
b. pisemne oświadczenie CONCEPT4YOU, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
gdy Użytkownik SERWISU narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy
powszechnie obowiązującego prawa lub przepisy prawa miejscowego.
Użytkownik Serwisu i CONCEPT4YOU mogą rozwiązać umowę określoną niniejszym Regulaminem
drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
Powyższe zapisy niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania do indywidualnych umów zawartych
na piśmie przez CONCEPT4YOU z Użytkownikiem Serwisu.

XIII. Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych
§ 20
1.
2.
3.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997r. jest CONCEPT4YOU
Użytkownik Serwisu lub Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem
Serwisu oraz ich poprawiania.
CONCEPT4YOU przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu bądź Klienta w zakresie i w sposób
przewidziany przepisami prawa, CONCEPT4YOU przetwarzając dane osobowe dokłada szczególnej
staranności w celu ochrony tych danych, w szczególności poprzez zapewnienie aby dane te były:

a.
b.

przetwarzane zgodnie z prawem;
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest
to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.
4. Dane osobowe podane przez Użytkownika Serwisu bądź Klienta są przetwarzane w celu nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz realizacji stosunku zobowiązaniowego pomiędzy
CONCEPT4YOU i Użytkownikiem Serwisu bądź Klientem polegającego na świadczeniu przez
CONCEPT4YOU.
5. Za zgodą Użytkownika Serwisu lub Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach
innych niż wskazane w ust. 4 powyżej, w tym w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i
marketingowych lub w celach marketingowych.
6. Użytkownikowi Serwisu oraz Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego
dotyczą, w tym w szczególności prawo do:
a. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane;
b. wniesienia, w przypadkach prawem przewidzianych, pisemnego, umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania danych ze względu na jej szczególną sytuację;
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach prawem przewidzianych,
gdy CONCEPT4YOU zamierza je przetwarzać bez wcześniejszej zgody w celach marketingowych lub
wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych;
7. Dane osobowe Użytkownika Serwisu lub Klienta udostępniane są w zakresie niezbędnym do wykonania
umowy innym podmiotom takim jak dostawca produktu lub przesyłki.
8. CONCEPT4YOU stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności poprzez
zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zamianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
9. Celem zapewnienia należytej ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu transmisja danych
wymagająca podania danych osobowych lub haseł dostępu do kont jest szyfrowana z użyciem protokołu
SSL.
10. Użytkownik Serwisu jest świadomy, iż wszelkie udzielone mu w ramach realizacji umów objętych
niniejszym Regulaminem informacje, w szczególności informacje dotyczące CONCEPT4YOU, informacje
handlowe i organizacyjne nie podane do publicznej wiadomości, dane innych Użytkowników, Partnerów,
Sprzedawców, Klientów CONCEPT4YOU oraz ich dotyczące, dane dotyczące wysokości Prowizji oraz
innych dochodów uzyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz inne informacje i dane
obejmujące treść i warunki stosunków zobowiązaniowych w ramach działalności Serwisu i
CONCEPT4YOU są informacjami poufnymi i objętymi tajemnicą przedsiębiorstwa CONCEPT4YOU
niezależnie od formy w jakiej zostały podane do wiadomości Użytkownika Serwisu. Użytkownik Serwisu
zobowiązuje się do przestrzegania poufności powyższych informacji oraz zobowiązuje się
niepodejmowania działań lub zaniechań mogących skutkować ujawnieniem, udostępnieniem,
przekazaniem bądź wykorzystaniem informacji, o których mowa w niniejszym ustępie w sposób lub w
zakresie innym niż jest to niezbędne dla realizacji zobowiązań wynikających z korzystanie z Serwisu.
Użytkownik Serwisu odpowiada za szkody wynikającą z nie zachowania poufności informacji, o których
mowa w niniejszym ustępie. Obowiązki, o których mowa w niniejszym ustępie są nieograniczone
czasowo i terytorialnie i obowiązują także po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu stosunku zobowiązaniowego
łączącego Użytkownika Serwisu lub Klienta z CONCEPT4YOU.

XIV

Zmiany Regulaminu
§ 23.

1.
2.

3.

4.
5.

XV

Regulamin może zostać zmieniony przez CONCEPT4YOU
W przypadku dokonania zmian Regulaminu, Użytkownicy Serwisu zostaną o nich powiadomieni poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią
przed zalogowaniem na konto, oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas
rejestracji konta, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
Akceptacja zmian lub odmowa akceptacji następuje poprzez otwarcie wskazanego przez CONCEPT4YOU
linku i potwierdzenie akceptacji zmienionego Regulaminu w miejscu tam do tego przeznaczonym. Dalsze
korzystanie z Serwisu jest możliwe po dokonaniu akceptacji zmian.
Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie
internetowej Serwisu oraz poinformowania Użytkownika Serwisu w sposób określony w ust. 2 powyżej.
Zaniechanie przez Użytkownika Serwisu odrzucenia zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich
ogłoszenia, równoznaczny będzie z akceptacją Regulaminu, a zmieniony Regulamin wiązał będzie
Użytkownika Serwisu od dnia wskazanego przez CONCEPT4YOU, jako dzień wejścia w życie
zmienionego Regulaminu.

Postanowienia końcowe
§ 24.
1.
2.
3.
4.

Wszelkie indywidualne zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1. 05. 2019 r.
Sądem właściwym w sporach wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd miejscowo właściwy dla
siedziby CONCEPT4YOU (z wyłączeniem spraw dotyczących Konsumentów).
Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.concept4you.pl oraz w zakładce “ dokumenty” w
panelu partnera.

