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UMOWA AFILIACYJNA
Niniejsza umowa opisuje warunki i zasady programu afiliacyjnego 1 Minute Site.
Administratorem serwisu 1MinuteSite.pl oraz autoryzowanym odsprzedawcą jest Massive
Marketing Bartosz Kaluga, Gąsawy Rządowe 30a 26-502 Jastrząb, NIP: 799-192-29-21
REGON: 145896290.

Właścicielem serwisu jest firma 1MinuteSite LTD – 20 Broadwick Street W1F 8HT, London
(UK) , która powierzyła jego administrowanie w Polsce na bazie umowy współpracy oraz
sprzedaż płatnych wersji Administratorowi serwisu.

Umowa zwana dalej „programem”. Termin „Partner” oznacza wnioskodawcę, który umieści
na swojej stronie internetowej hiperłącze do 1MinuteSite (www.1minutesite.pl).

Adres URL tego linku zostanie dostarczony przez zespół 1 Minute Site po otrzymaniu
wniosku afiliacyjnego i bezpłatnej rejestracji na 1 Minute Site.

W celu aktywacji programu afiliacyjnego 1 Minute Site wnioskodawca musi podać swoje
dane, wypełniając tę umowę i przesyłając ją mailem do Massive Marketing na adres
info@1minutesite.pl nie później niż 14 dni od daty jej otrzymania.

Jak dołączyć do Programu Partnerskiego 1 Minute Site?
Massive Marketing oraz 1 Minute Site Ltd. zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o
członkostwo w programie w ciągu 30 dni od otrzymania wypełnionego formularza we
wszystkich jego częściach, w przypadku, gdy uzna Partnera za nieodpowiedniego lub/i jego
strona zawiera kontrowersyjne materiały. Za takie uważany jest każdy rodzaj treści
pornograficznych; podżegających do przemocy; o obraźliwym języku; promujących
nielegalną działalność; naruszających prawa autorskie, zniesławiających.
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Massive Marketing oraz 1 Minute Site Ltd. oferuje możliwość przystąpienia do Programu
Partnerskiego stronom z całego świata, pod warunkiem, że spełniają one wszelkie określone
warunki.

W przypadku partnerów spoza Polski, Massive Marketing oraz 1 Minute Site Ltd. zaznacza,
że walutą odniesienia w zakresie obliczania stawek i płatności jest euro.

Massive Marketing oraz 1 Minute Site Ltd. zastrzega sobie prawo do unieważnienie tej
umowy w dowolnym czasie i bez powiadomienia, jeśli Partner naruszy jakiekolwiek
postanowienie niniejszej umowy. W tym przypadku Massive Marketing oraz 1 Minute Site
Ltd. ma prawo nie uznać żadnych odsetek, oprócz tych, które zostały już wypłacone w
momencie naruszenia umowy, niniejszym konto Partnera zostanie automatycznie zamknięte,
podobnie jak powiązane łącza.

Wyłączność
Partner zobowiązuje się nie publikować na swojej stronie jakichkolwiek bannerów lub linków
znacznych bezpośrednich konkurentów Massive Marketing i 1 Minute Site Ltd.

Partner może mieć jednak na swojej stronie linki z innych sklepów, które sprzedają produkty
lub usługi inne niż oferowane przez Massive Marketing i 1 Minute Site Ltd..

W przypadku, gdy klauzula wyłączności nie jest przestrzegana, niniejsza umowa może
wygasnąć automatycznie.

1 Minute Site to produkt 1MinuteSite LTD | © 20141MinuteSite LTD –
20 Broadwick Street W1F 8HT, London (UK) – Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autoryzowanym odsprzedawcą www.1minutesite.pl jest firma
Massive Marketing NIP: 799-192-29-21 ; REGON: 145896290

Tryb pracy
Po wypełnieniu formularza aplikacyjnego Programu Partnerskiego 1 Minute Site i
późniejszym podpisaniu umowy, Partner otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, instrukcje i narzędzia niezbędne do
funkcjonowania umowy:



numer afiliacyjny konieczny do aktywowania linku do 1 Minute Site



docelowy adres URL aby uzyskać dostęp do panelu sterowania afiliacją, z
którego można

monitorować zakupy dokonane przez użytkowników

pochodzących z jego strony


zestaw bannerów do wstawienia na stronę.

Partnerowi zostaną również dostarczone informacje techniczne niezbędne do zbudowania
linku i umieszczenia bannerów w jego serwisie.

Odsetki i sposoby wynagradzania Partnerów
Massive Marketing uznaje dwa różne rodzaje wynagradzania Partnerów na podstawie
czynności dokonanych przez użytkowników przychodzących z linku umieszczonego na jego
stronie internetowej.


REJESTRACJA: 4 PLN brutto za każdą zweryfikowaną rejestrację (potwierdzenie email) na 1 Minute Site przychodzącą od banneru umieszczonego w serwisie web
Partnera



ZAKUP: 50% od każdego zakupionego pakietu 1 Minute Site przychodzącego od
banneru zamieszczonego na stronie Partnera
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Dokładniej:


50% od zakupu Wersji Basic (192 PLN ; VAT wliczony)



50% od zakupu Wersji Professional (384 PLN ; VAT wliczony)



50% od zakupu Wersji Business (768 PLN złoty ; VAT wliczony)

Przez „sprzedaż netto” rozumie się całkowitą kwotę opłaconą przez Massive Marketing za
wszystkie udane zakupy (po odliczeniu podatku i ewentualnych upustów przewidzianych dla
użytkowników) z rezerwy za te, które mogą być anulowane lub zakończone niepowodzeniem
(w przypadku płatności przelewem).

Ten odsetek będzie uznany tylko przy pomyślnie zakończonych zamówieniach na zakup
jednej z trzech wersji dostępnych na stronie internetowej 1 Minute Site. „Pomyślnie
zakończone zamówienia” oznaczają zamówienia należycie zaakceptowane i opłacone przez
klienta końcowego. W związku z tym nie są uwzględniane w obliczeniach prowizji wszystkie
zlecenia, które mogą być zwrócone i/lub sporne.

Warto zaznaczyć, że dwa rodzaje wynagrodzenia nie wykluczają się nawzajem, ale są
stosowane w tym samym czasie przez pracowników Massive Marketing oraz 1 Minute Site
Ltd., przyczyniając się do ustanowienia wynagrodzenia przesyłanego Partnerowi.

Przy obliczeniu prowizji Partnera bierze się pod uwagę zakupy dokonywane przez każdego
użytkownika, który korzysta z łącza lokacji na stronie Partnera, aby uzyskać dostęp do strony
www.1minutesite.pl

Link ten zawiera kod identyfikacyjny (tracing jest bez limitów), który zostaje automatycznie
przypisany do każdego odwiedzającego witryny partnerskie, który kliknie w banner 1 Minute
Site.

W ten sposób użytkownik jest zakodowany jako przynależący do Partnera i jako taki zostanie
rozpoznany przez system, nawet jeśli wykona dodatkowe działania takie jak rejestracja i
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zakup na 1 MInute Site nie korzystając już z linku na stronie Partnera. Z tego powodu zaleca
się starannie i dokładnie postępować z instrukcjami dostarczonymi przez Massive Marketing
oraz 1 Minute Site Ltd. do konfigurowania połączenia z 1 Minute Site, zapewniając sobie
właściwą identyfikację pochodzenia klientów.

Przykład:

Użytkownik Piotr Nowak, który znajduje się na stronie Partnera www.stronapartnera.pl klika
w link i w ten sposób przechodzi na www.1minutesite.pl. W przypadku gdy Pan Nowak
zdecyduje się zarejestrować na 1 Minute Site, Partner otrzymuje kwotę w wysokości złoty.

Jeśli w ciągu kilku dni po rejestracji pan Nowak, nawet bez przechodzenia przez stronę
Partnera dokona zakupu, Partnerowi zostanie przyznana wcześniej wskazana prowizja od
całkowitej wartości netto zamówienia (wyłączając podatek). Jeśli pan Nowak przy pierwszym
logowaniu nie dokona żadnych akcji i po dwóch, trzech lub kolejnych tygodniach - w czasie
trwania niniejszej umowy afiliacyjnej - przejdzie do witryny www.1minutesite.pl i dokona
rejestracji lub zakupu bez przechodzenia przez stronę Partnera www.stronapartnera.pl,
zostanie za to przyznana taka sama prowizja od zakupu netto.

Fakturowane i terminy płatności
Opłaty stanowią świadczenie pośrednictwa między Massive Marketing oraz 1 Minute Site
Ltd. a uczestnikiem programu. Prowizja zostanie wypłacona po potrąceniu niezbędnych opłat.

Massive Marketing oraz 1 Minute Site Ltd. zobowiązuje się do wysyłania Partnerowi
miesięcznego wyciągu bankowego z naliczonych opłat, które są również widoczne w panelu
kontrolnym afiliacji. Takie płatności będą dokonywane przez miesiąc, z wyjątkiem sytuacji,
gdy osiągnięta suma jest mniejsza niż 400 PLN (czterysta złotych). W tym przypadku
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płatność należnej kwoty przesuwa się automatycznie do następnego miesiąca lub do momentu
osiągnięcia kwoty 400 PLN (czterysta złotych) lub rozwiązania niniejszej umowy.

W przypadku, gdy wartość ta nie zostanie osiągnięta w ciągu 365 dni od podpisania umowy,
należna kwota zostanie wypłacona Partnerowi.

Płatność zostanie dokonana nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty wystawienia faktury.

Massive Marketing oraz 1 Minute Site Ltd. dostarcza do dyspozycji Partnera regularnie
aktualizowany raport on-line, dostępny do wglądu 24 godziny na dobę, który zawiera
szczegóły dotyczące opłat naliczonych do tego momentu i ogólne saldo rachunku.

Wskazanie miejsca, gdzie można znaleźć takie materiały należy do Massive Marketing po
aktywowaniu Afiliacji, czego można dokonać jedynie poprzez nazwę użytkownika i hasło
dostarczone przez Massive Marketing.

Zestaw bannerów
Massive Marketing oraz 1 Minute Site Ltd. udostępnia Partnerowi serię bannerów oraz adres
URL tej samej destynacji do zbudowania połączenia między witryną a 1 Minute Site.
Wskazanie miejsca, gdzie można znaleźć takie materiały leży w gestii Massive Marketing
oraz po aktywacji członkostwa.

Dostarczone materiały publikacyjne nie mogą zostać zmienione bez zgody Massive
Marketing. W szczególności nie wolno publikować ofert różniących się od tych
proponowanych przez Massive Marketing, nieprawdziwych reklam stworzonych w celu
oszukania użytkownika Internetu lub ofert, które mogą w jakikolwiek sposób wyrządzić
szkody osobom trzecim.
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Kontrola, wykonanie i rozwiązanie umowy

Umowa ta obowiązuje od dnia podpisania formularza członkowskiego, przez okres jednego
roku (365 dni kalendarzowych) i odnawia automatycznie co roku na taki sam okres, chyba że
Partner otrzyma pisemne zawiadomienie przynajmniej 30 dni przed upływem roku
kontraktualnego.

Takie pisemne zawiadomienie może być wysłane za pomocą następujących środków: e-mail
lub pocztą tradycyjną.

Massive Marketing oraz 1 Minute Site Ltd. ma prawo do natychmiastowego rozwiązania
niniejszej Umowy i/lub jej zawieszenia Partnera w przypadku, gdy :


Massive Marketing uzna Partnera lub zawartość jego strony za nieodpowiednią z
dowolnego powodu lub nieodpowiadającą celom biznesowym czy strategii rynkowej
spółki;



Partner nie działa zgodnie z prawem oraz przepisami europejskimi i krajowymi;



Partner dokonuje oszustw lub działa nieleganie, tworząc lub próbując generować
sztuczny ruch na podlinkowanych stronach lub narusza w dowolny sposób
którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy



Partner nie wygeneruje żadnego ruchu przez okres trzech (3) kolejnych miesięcy
konsekutywny



firmie, z którą powiązany jest Partner cofnięto pozwolenie na działalność

Massive Marketing oraz 1 Minute Site Ltd. zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany stawek
prowizji za pośrednictwo między spółką a uczestnikiem programu, jeśli przewidziane
wartości zostaną uznane za nieproporcjonalne do nowych okoliczności.
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W momencie rejestracji Partner akceptuje warunki. W przypadku ich zmiany otrzyma on
powiadomienie mailowe. Jeśli Partner nie odwoła się w terminie jednego miesiąca od dnia
powiadomienia o zmianie, wejdą one w życie zgodnie z zapowiedzią.

Informacje na podstawie artykułu 13 Ochrona Prywatności

Na podstawie art. 13 dekretu z mocą ustawy 196/03 Massive Marketing pragnie poinformować, że do
ustanowienia i realizacji stosunków umownych jest w posiadaniu danych osobowych. Posiadaczem i
odpowiedzialnym za przetwarzanie jest 1MinuteSite LTD | © 20141MinuteSite LTD – 20 Broadwick Street
W1F 8HT, London (UK). Dane dotyczące przetwarzania są bezpośrednio dostarczane przez klienta. Dane te są
przetwarzane zgodnie z wymogami umowy oraz w celu wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z
nich, jak również w celu efektywnego zarządzania relacjami biznesowymi i dlatego nie ograniczają się do:
wprowadzania danych do głównej bazy danych firmy; opracowania wewnętrznych statystyk; wystawienia
upomnień o płatność, faktur i not kredytowych; uszczelnienia księgowości, ewentualnego przekazania nowych
pomysłów i inicjatyw biznesowych. Dane będą przetwarzane w formie pisemnej i/lub mediów elektronicznych,
zgodnie z przepisami prawa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności, jak również dokładności
uaktualniania i trafności danych do określonych celów. Dane zostaną umieszczone w bazach danych firmy, które
będą dostępne dla pracowników specjalnie wyznaczonych do przetwarzania danych w 1 Minute Site Ltd. i
którzy przeprowadzają konsultacje, operują, opracowują, porównują i dokonują innych operacji, także
zautomatyzowanych. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe dla wszystkich związanych
zobowiązaniami umownymi i dlatego każda odmowa może spowodować niezdolność Sintra Consulting Poland
do wypełnienia stosunku umownego.

Bez uszczerbku dla ujawnień prowadzonych w celu zapewnienia zgodności z prawem, dane mogą być
ujawnione naszym pracownikom do przetwarzania danych osobowych; naszym konsultantom, w zakresie
niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków w spółce; bankom w zakresie zarządzania wpływami i
płatnościami; administracji finansowej i innym przedsiębiorstwom lub podmiotom publicznym w spełnieniu
wymogów prawnych i dla ochrony praw kontraktualnych. Dane będą przetwarzane przez cały okres trwania
umowy, a także po zakończeniu wszystkich zobowiązań prawnych i przyszłych celów handlowych. Wszystkie
prawa są zastrzeżone na mocy artykułu 7 dekretu ustawodawczego 196/03 przedstawionego poniżej:

1. Zainteresowany ma prawo uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych, które go dotyczą,
nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, i ich komunikowania w zrozumiałej formie.
2.Zainteresowany ma prawo do otrzymywania wiadomości dotyczących:
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a) pochodzenia danych osobowych;
b) celów i sposobów przetwarzania;
c) metodologii stosowanej w przypadku przetwarzania danych z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych;
d) danych identyfikacyjnych właściciela, zarządcy i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z artykułem 5 ustęp
2;
e) pomiotów lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą
dowiedzieć się o nich jako wyznaczeni przedstawiciele państwa, zarządców lub agentów.
3. Zainteresowany ma prawo do:
a) uaktualnienia, sprostowania lub, jeśli chce, integracji danych;
b) wykreślenia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z
prawem, w tym danych, których zachowanie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub
następnie przetworzone;
c) zaświadczenia, że operacje w literach a) i b) zostały zgłoszone, także odnośnie ich zawartości, tym, którym
dane zostały przekazane lub rozpowszechniane, z wyjątkiem przypadku, w którym okaże się to niemożliwe lub
wymaga użycia środków jawnie nieproporcjonalnych do chronionego prawa.
4. Zainteresowany ma prawo odmówić, całkowicie lub częściowo:
a) z uzasadnionych powodów przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, także jeśli są istotne dla ich
zbierania;
b) przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży
bezpośredniej lub do przeprowadzania badań rynkowych lub informacji handlowych.”
5. Właściciel i odpowiedzialny za przetwarzanie danych
Informujemy, że właścicielem i zarządcą przetwarzania danych jest spółka 1MinuteSite LTD | ©
20141MinuteSite LTD – 20 Broadwick Street W1F 8HT, London (UK)
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DANE AFILIANTA
 Osoba prywatna

 Firma

Imię:

Telefon:

Nazwisko:

PESEL/NIP:

Miasto:

Regon:

Ulica:

E-mail:

Kod pocztowy:

Fax:

Dodatkowe informacje

SPOSÓB PŁATNOŚCI
 Paypal

Adres e-mail:

 Przelew bankowy
 PAYU
Oddział
IBAN

Zawarcie umowy
Miejsce i data podpisania:
Podpis

(*) Podpisana umowa może zostać przesłana mailowo na adres info@1minutesite.pl z
jednoznacznym określeniem akceptacji kontraktu.

1 Minute Site to produkt 1MinuteSite LTD | © 20141MinuteSite LTD –
20 Broadwick Street W1F 8HT, London (UK) – Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autoryzowanym odsprzedawcą www.1minutesite.pl jest firma
Massive Marketing NIP: 799-192-29-21 ; REGON: 145896290

Dla dalszych informacji skontaktuj się z nami:
Massive Marketing Bartosz Kaluga
Gąsawy Rządowe 30a, 26-502 Jastrząb
tel.: +48 793 902 234
b.kaluga@1minutesite.pl - www.1minutesite.pl

Obsługa klienta
E-mail: info@1minutesite.pl
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