
Regulamin Programu „Poleć Nas” 
obowiązujący od 07 lutego 2019 r. 

 

§1. Postanowienia Ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie „Poleć Nas” 
Simglob.com, zwanego dalej również „Programem”. 

2. Organizatorem Programu  jest  Katarzyna Mysiorek prowadząca działalność gospodarczą 
pod nazwą  MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi (94-238), przy ul. 
Kwiatowej 30, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 727-227-30-98, Regon 473051525, zwana 
dalej: „Organizator”. 

3. Program przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną 
zdolność 
do czynności prawnych, dokonujących zakupów na www.simglob.com 

4. Program obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§2. Uczestnictwo w Programie „Poleć Nas” 
 

1. Zgodnie z warunkami Programu „Poleć Nas” klienci Simglob.com, którzy dokonali zakupu 
(„Osoba Polecająca”), mogą zdobyć Punkty z „Poleć Nas” w rezultacie polecenia Osobom 
Zaproszonym (w sposób opisany poniżej) produktów Simglob.com. Poniższe Warunki 
Programu „Poleć Nas” Simglob.com mają zastosowanie do Osób Polecających i Osób 
Zaproszonych (zwanych łącznie „Uczestnikami”) biorących udział w Programie „Poleć 
Nas” Simglob.com.  

2. W celu przystąpienia do Programu „Poleć Nas” Simglob.com należy dokonać zakupów na 
www.simglob.com, założyć konto wypełniając w sposób kompletny i zgodny z prawdą 
formularz Personalny Programu „Poleć Nas” Simglob.com dostępny  w zakładce 

https://www.simglob.com/rejestracja oraz wyrazić zgodę na uzyskiwanie od 
Organizatora wiadomości o charakterze handlowym i marketingowym w formie email lub 
SMS. Z chwilą rejestracji konta klient staje się „Uczestnikiem Programu”. 

3. Simglob.com ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu „Poleć Nas” 
Simglob.com lub wprowadzić zmiany w jego Warunkach w dowolnym momencie i z 
dowolnego powodu. Punkty z Polecenia, otrzymany zgodnie z Warunkami Programu 
„Poleć Nas” przed tego rodzaju zmianą, zawieszeniem lub zakończeniem będzie nadal 
honorowany. 

4. Organizator nie odpowiada za skutki braku możliwości wykorzystania Programu „Poleć 
Nas” Simglob.com wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w 
tym 
w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego 
lub telefonicznego z systemem informatycznym. 

5. Uczestnik Programu uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie może być 
przeniesione na inną osobę. 

6. Każdy Uczestnik Programu może mieć tylko jedno konto w Programie. 
7. Prawo do korzystania z konta Uczestnika Programu - w szczególności naliczanie punktów 

wynikających z Programu - przysługuje wyłącznie Uczestnikowi Programu.  
 

 

http://www.simglob.com/


 

§3. Punkty z Polecenia 

 
1. Punkty z Polecenia można otrzymać w następujący sposób:  

 Osoba Polecająca udostępnia Link Polecający podany na stronie Simglob.com („Link 
Polecający”). Osoba Polecająca nie jest jednak upoważniona do korzystania z tego 
Linku Polecającego ani płatnych promocji, w tym marketingu online; 

2. Osoba, która otrzymuje link („Osoba Zaproszona”) dokonuje zakupu za pośrednictwem 
strony Simglob.com po kliknięciu w Link Polecający; 

3. Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona muszą być innymi osobami. 
4. Zakup jest uznawany za „Kwalifikujące Zamówienie”, gdy zakup został opłacony w całości 

przez zaproszoną osobę przy użyciu Linku Polecającego,  
5. Osoba Polecająca po weryfikacji transakcji osoby Zaproszonej przez organizatora zostaje 

zakwalifikowany do przyznania punktów na konto. 
6. Każda Osoba Zaproszona może skorzystać z Linku Polecającego do dokonania Zakupu 

Zakwalifikowanej do Programu tylko raz, nawet jeśli otrzymała osobne Linki Polecające 
od różnych Osób Polecających.  

7. Program „Poleć Nas” Simglob.com może być wykorzystywany wyłączenie w celach 
osobistych i niekomercyjnych. 

8. Punkty z Polecenia nie można przenieść na inną osobę, sprzedać, ani wymienić na 
gotówkę lub jej ekwiwalent.  

9. Każda Osoba Zaproszona może skorzystać z Linku Polecającego tylko raz, także jeśli ma 
ona dostęp lub otrzymała kilka Linków Polecających od różnych Osób Polecających. 

10. Osoba Zaproszona otrzymuje w nagrodę wysyłkę GRATIS; 
11. Za każde Kwalifikujące Zamówienie Osoba Polecająca otrzymuje Punkty z Polecenia w 

postaci 15 punktów przyznanie na konto.  
12. 1 punkt to 1 zł do wykorzystania na kolejne zakupy. 
13. Punkty z „Poleć Nas” niewykorzystany w ciągu 12 miesięcy od daty jego potwierdzenia 

przez Simglob.com automatycznie wygasa.  
 

§4. Zakończenie Programu „Poleć Nas” 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym 
momencie. 

2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu  Organizator zobowiązany jest 
do umieszczenia stosownej informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu  na 
stronie internetowej Programu www.simglob.com 

 

§5. Zmiany Regulaminu Programu  
 

1. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego 
Regulaminu Programu „Poleć Nas” Simglob.com w każdym momencie. 

2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w 
punkcie 1. Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego 
Regulaminu Programu „Poleć Nas” Simglob.com na stronie internetowej Organizatora 
Programu.  

 

 



 
 

§6. Ochrona danych osobowych  
 

1. Uczestnik Programu Karty Stałego Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez Organizatora - w tym zgodę na otrzymywanie informacji 
handlowych i marketingowych. 

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochrony danych) – dalej jako „RODO”. 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który powołał Inspektora 
Ochrony Danych, z którym kontakt  możliwy jest pod adresem email : 
dpo@simglob.com 

4. Dane osobowe Uczestnika Programu są przetwarzane w celu realizacji uczestnictwa 
w Programie na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. 

5. W celu realizacji Programu Organizator współpracuje na podstawie umów 
powierzenia, z innymi podmiotami, którym dane osobowe mogą być  udostępniane. 

6. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie. 

7. Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie 
swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym (Druku 
Personalnym Karty Stałego Klienta). W przypadku braku takiego zawiadomienia, 
Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o 
aktualnych promocjach, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, 
które są niezbędne do przekazania takich informacji. 

8. Uczestnik Programu zostanie wykluczony z Programu, jeżeli wycofa zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych i zgodę na przesyłanie informacji handlowej i 
marketingowej drogą elektroniczną lub SMS. 

 

§9. Akceptacja Regulaminu 
 

1. Niniejszy Regulamin Programu „Poleć Nas” Simglob.com będzie uznany za 
zaakceptowany przez Uczestnika Programu z chwilą rejestracji konta na 
www.simglob.com/rejestracja. 

2. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie 
internetowej Organizatora – simglob.com oraz w Biurze Organizatora. 

3. Jeśli w Regulaminie nie postanowiono inaczej, wszelkie reklamacje i pozostała 
korespondencja związana z funkcjonowaniem Programu powinna być kierowana do 
Biura Organizatora na adres: MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi 
(94-238), przy ul. Kwiatowej 30 

mailto:dpo@simglob.com

