Umowa Programu Poleceń

zawarta pomiędzy:
Polecającym:
imię i nazwisko/nazwa:_______________________________________________________________
PESEL/NIP:__________________ nr telefonu:_____________ adres email:_____________________
adres zamieszkania/siedziby:__________________________________________________________
nr i seria dowodu/nazwa rejestru (w przypadku podmiotu wpisanego o rejestru KRS – właściwy sąd i
numer KRS):_______________________________________________________________________
reprezentowanym
przez
(w
przypadku
podmiotu
niebędącego
osobą
fizyczną):__________________________________________________________________________
a
SunnyTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Kaleńskiej 5, 04-367 Warszawa, REGON: 385445560, NIP: 5272918849, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000825883,
w imieniu której działa Artur Sitarz, jako Prezes Zarządu SunnyTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kaleńskiej 5, 04-367 Warszawa, REGON: 381239504, NIP: 5272864071, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000074765,
będącej komplementariuszem uprawnionym do samodzielnego reprezentowania SunnyTech Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie,
reprezentowaną przez Doradcę Techniczno-Handlowego:____________________________________
zwaną dalej „Organizatorem”.
Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
1. Na podstawie niniejszej umowy Polecający zobowiązuje się do polecenia Organizatorowi
nowych klientów na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (dalej: Klienci Poleceni/Klient
Polecony).
2. Klienci Poleceni muszą mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. Polecający oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu Poleceń („Regulaminem”)
zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora: www.sunnytech.pl, w szczególności, że
znane są mu warunki wypłaty wynagrodzenia i je akceptuje.
4. Polecający oświadcza, że spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie umożliwiające
udział w Programie Poleceń.
5. Polecający zobowiązuje się wykonywać przedmiot niniejszej umowy w czasie trwania
Programu Poleceń określonym w Regulaminie.
6. Polecający przekaże Organizatorowi dane Klienta Polecanego, po uprzednim uzyskaniu jego
zgody na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych 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 osobowych i w sprawie swobodnego
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) dla celów handlowych, poprzez wypełnienie Formularza Polecenia w formie
papierowej lub poprzez przesłanie w późniejszym terminie na adres siedziby Organizatora w
szczególności następujących danych: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub
siedzibę, numer telefonu, adres e-mail, adresu Urzędu Skarbowego Polecającego do
rozliczeń.
Zgoda, o której mowa w punkcie 6. powyżej, zostanie pisemnie dostarczona przez Klienta
Polecającego na adres Organizatora.
Za każdego nowego poleconego Klienta Poleconego Polecający otrzymuje wynagrodzenie
(„Wynagrodzenie”) w wysokości:
a) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto w przypadku osób fizycznych,
b) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) netto w przypadku podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą.
Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Polecającego o numerze:
____________________________________________________________________________
Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 9., stanowi przychód podlegający opodatkowaniu
w myśl ustawy o Podatku Dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym Polecający,
będący osobą fizyczną, jest zobowiązany podpisać oświadczenie do celów podatkowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Spory wynikające z ustaleń niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Klient niniejszym oświadcza, że przed udostępnieniem danych osoby poleconej otrzymał od
niej co najmniej ustną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez SunnyTech Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w celu umówienia spotkania z Doradcą
Techniczno-Handlowym.

Oświadczenie do

celów podatkowych (dla osób fizycznych):

