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REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IQ PL z 16.06.2022 

§1. Informacje podstawowe. 

 
1. Organizatorem programu partnerskiego IQ PL jest IQ PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą: ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000007725, której akta rejestrowe znajdują się w tym sądzie, NIP: 5832736211, o 
kapitale zakładowym w całości pokrytym w wysokości 140.000 złotych, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2. Partnerem jest każdy podmiot, który przystąpił do Programu Partnerskiego Organizatora i w nim 
aktywnie uczestniczy. Do Programu Partnerskiego podmiot może przystąpić wyłącznie w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową.  

3. Aktywny Udział w Programie Partnerskim oznacza odsprzedaż usługi Organizatora lub skuteczne 
– zakończone sprzedażą - polecenie jego usługi co najmniej raz na 12 miesięcy. 

4. Klientem jest każdy podmiot, który zamówił i zakupił usługę lub usługi świadczone przez 
Organizatora za poleceniem Partnera. 

5. Niniejszy Regulamin programu partnerskiego IQ PL, zwany dalej Regulaminem określa prawa  
i obowiązki wynikające ze współpracy pomiędzy Partnerem a Organizatorem. Każdy Partner, 
przystępując do programu partnerskiego jest zobowiązany zapoznać się, zaakceptować i stosować 
zasady wskazane w Regulaminie. 

6. Udział w programie partnerskim jest bezpłatny i dobrowolny. 
7. Program partnerski polega na współpracy Stron mającej na celu zwiększenie sprzedaży usług 

świadczonych przez Organizatora w ramach oferty hostingu stron www, serwerów VPS, serwerów 
dedykowanych, private cloud i kolokacji.  

8. Partner za każdą wykupioną przez siebie usługę, lub usługę wykupioną przez Klienta, któremu 
polecił usługi Organizatora, otrzymuje wynagrodzenie w postaci albo upustu na usługi hostingu 
współdzielonego świadczone przez Organizatora albo wypłaty środków pieniężnych, zgodnie z 
zasadami określonymi w ninejszym Regulaminie. 

§2. Wymagania techniczne. 

Udział w programie partnerskim wymaga posiadania dostępu do sieci publicznej Internet oraz 
komputera lub innego sprzętu elektronicznego, który umożliwia przeglądanie treści zamieszczonych w 
tej Sieci - z zainstalowanym oprogramowaniem – przeglądarką stron www. 

§3. Zasady programu partnerskiego. 

1.  Przystępowanie do programu partnerskiego. 

1.1. Partnerami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne i osoby prawne, w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową.  

1.2.  Rozliczenia w ramach programu partnerskiego dotyczą usług z oferty: 
a. hostingu współdzielonego 
b. serwerów dedykowanych  
c. kolokacji serwerów 
d. private cloud 
e. VPS Windows 
f. VPS Open VZ 
g. VPS Cloud 

1.3.  Warunkiem przystąpienia do programu partnerskiego jest posiadanie aktywnego konta w 
panelu klienta IQ PL, zaakceptowane przez Organizatora zgłoszenie przystąpienia do udziału 
w programie partnerskim, przesłane ze strony : https://www.iq.pl/program-partnerski/ oraz 
akceptacja treści Regulaminu. 

https://www.iq.pl/program-partnerski/
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1.4.  W momencie zgłoszenia do programu partnerskiego, dane widoczne w panelu klienta powinny 
być aktualne.  

1.5.  Organizator po otrzymaniu zgłoszenia przystąpienia do programu partnerskiego weryfikuje 
dane i aktywuje konto w programie partnerskim. 

1.6.  Po aktywacji konta w programie partnerskim – Partner otrzymuje dostęp do menu „Strefa 
Partnera”, widocznego w panelu klienta po zalogowaniu. 

2. Rozliczenia. 

2.1.  Z tytułu polecania usług oferowanych przez Organizatora wskazanych w punkcie 1.2. 
niniejszego paragrafu zakończonego skuteczną sprzedażą, Partnerowi przysługuje 
wynagrodzenie w postaci rabatu (dotyczy wyłącznie usług hostingu współdzielonego) lub 
prowizji w wysokości zależnej od wartości sprzedanych usług.  

2.2.  Prowizja nie jest naliczana za zakup licencji na oprogramowanie. 
2.3. Wynagrodzenie z tytułu prowizji jest wypłacane Partnerowi jeżeli jego wysokość przekroczy 

500 PLN netto. 
2.4. Zasady prowadzenia rozliczeń dla usług hostingu współdzielonego:  

a. Rabat na usługi zamawiane przez Partnera będzie doliczany dla drugiego  
i każdego kolejnego zamówienia. 

b. Wynagrodzenie z tytułu prowizji będzie wypłacane jednorazowo tj. w pełnej kwocie 
należności  - na podstawie faktur VAT wystawionych przez Partnera na Organizatora, 

c.  Przed wystawieniem faktury VAT Partner jest zobowiązany zaznaczyć w panelu klienta - 
w Strefie Partnera - polecenie wypłaty środków.  

d.  Partner wystawia fakturę VAT z 7-dniowym terminem płatności i przesyła ją na adres 
email Organizatora: partnerzy@iq.pl 

e. Organizator wypłaca Partnerowi wynagrodzenie w ciągu 7. dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

f. Informacje o wysokości prowizji lub udzielanego rabatu Organizator publikuje na stronie: 
http://www.iq.pl/program-partnerski/ 

2.5.  Zasady prowadzenia rozliczeń dla pozostałych usług: 
a. Prowizja jest naliczana Partnerowi od każdej faktury VAT opłaconej przez Klienta. 
b. Organizator wypłaca prowizję Partnerowi przez okres pierwszych 12 miesięcy od dnia 

zamówienia usługi z oferty Organizatora przez Klienta. 
c. Wynagrodzenie z tytułu prowizji będzie wypłacane na podstawie faktur VAT wystawionych 

Organizatorowi przez Partnera. 
d. Partner wystawia fakturę VAT z 7-dniowym terminem płatności i przesyła ją na adres email 

Organizatora: partnerzy@iq.pl 
e. Organizator wypłaca Partnerowi wynagrodzenie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
f. Informacja o wysokości prowizji jest publikowana na stronie: http://www.iq.pl/program-

partnerski/ 
g. Partner może w dowolnym momencie uzyskać od Organizatora informację o wysokości 

należnej prowizji wraz z listą kont poleconych, jeżeli zamówi te informacje przez kontakt 
na adres poczty elektronicznej: partnerzy@iq.pl.  

 

3.  Zasady uczestnictwa. 

3.1.  Usługi z oferty hostingu współdzielonego: 
a. Organizator przyznaje każdemu Partnerowi  indywidualny kod oraz link polecający. 
b. Partner przekazuje kod lub link polecający Klientowi. 
c. Klienci składają zamówienia na usługi świadczone przez Organizatora za pomocą linku 

polecającego lub wpisując w formularz zamówienia kod polecający. 
d.  Zamówienia, które nie zostały złożone za pośrednictwem linka polecającego lub zostały 

złożone bez wpisanego kodu polecającego nie będą podlegały rozliczeniom 
prowadzonym w ramach programu partnerskiego między Organizatorem a Partnerem. 

e. Partner może także zamawiać usługi na własne dane, w takiej sytuacji przy drugim i 
każdym kolejnym zamówieniu otrzymuje rabat w wysokości wskazanej na stronie www: 
http://www.iq.pl/program-partnerski/ 

3.2. Pozostałe usługi: 
a. Partner poleca usługi Organizatora. 
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b. Klient w procesie zamawiania usług potwierdza przedstawicielowi Organizatora, że 
usługi zostały mu polecone przez Partnera. 

c. Po opłaceniu przez Klienta faktury VAT za usługi świadczone przez Organizatora 
objęte programem Partnerskim – Organizator nalicza Partnerowi prowizję. 

d. Partner może w dowolnym momencie uzyskać informację o wysokości należnej 
prowizji i wystąpić o jej wypłatę na zasadach wskazanych w §3, ust.2 niniejszego 
Regulaminu. 

e. Informację o wysokości naliczonej prowizji Partner uzyska drogą korespondencji 
elektronicznej, w odpowiedzi na zapytanie przesłane pod adres: partnerzy@iq.pl  

3.3.  Partner może korzystać z materiałów promocyjnych udostępnianych przez Organizatora z 
zachowaniem bez zmian ich formy i treści. Materiały są udostępniane w Panelu Klienta, w 
menu: Strefa Partnera. 

3.4. Wszelkie zmiany dotyczące formy i treści udostępnianych materiałów promocyjnych wymagają 
autoryzacji przez Organizatora. 

3.5. Partner w swoich materiałach promocyjnych może wykorzystywać logotyp Organizatora ale 
wyłącznie z zachowaniem warunków graficznych (proporcje wymiarów, kolorystyka, 
rozmieszczenie elementów, tło, itp.). Logo Organizatora jest znakiem zastrzeżonym. 

3.6. Partner może ubiegać się u Organizatora o przekazanie dodatkowych materiałów 
promocyjnych poza udostępnionymi ( tj. materiały drukowane, grafika z przeznaczeniem do 
druku, gadżety).  Ostateczną decyzję dotyczącą ich przekazania wydaje Organizator. 

3.7. Rabat przyznany w ramach współpracy partnerskiej łączy się rabatami proponowanymi w 
promocjach ogłaszanych na stronie internetowej Organizatora, chyba że regulamin promocji 
stanowi inaczej. 

3.8. Partner, który nie bierze Aktywnego udziału w Programie Partnerskim może zostać wykluczony 
przez Organizatora z tego programu. 
 

4. Zakończenie współpracy. 

4.1.  Partner w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim. 
4.2.  Partner przekazuje Organizatorowi  informację o rezygnacji z zachowaniem formy pisemnej. 
4.3.  Strony obowiązuje 1 miesiąc okresu wypowiedzenia liczony od dnia potwierdzenia otrzymania 

rezygnacji od Partnera przez Organizatora. 
4.4.  Partner w ciągu 7 dni od złożenia rezygnacji,  wystawia fakturę VAT Organizatorowi na kwotę 

należną za Aktywny Udział w programie partnerskim. 
4.5.  Przy rozliczeniu kończącym współpracę Stron nie obowiązuje warunek do wypłaty należności 

wskazany §3, ust.2 pkt. 2.3 niniejszego Regulaminu. 
4.6.  Po zakończeniu współpracy Organizator zablokuje Partnerowi dostęp do menu „Strefa 

partnera” w panelu klienta oraz usunie z systemu wszelkie rabaty i gratyfikacje, które zostały 
przyznane Partnerowi w ramach współpracy partnerskiej. 

4.7. Partner, który przez okres 12 miesięcy nie bierze Aktywnego Udziału w Programie Partnerskim 
zostanie z niego automatycznie wykluczony. Wykluczenie z Programu skutkuje utratą dostępu 
do Strefy partnera oraz utratą przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie 
Partnerskim.  

4.8. Nie później niż 5 dni przed planowanym wykluczeniem Partnera z Programu Partnerskiego w 
trybie punktu 4.7 Organizator przekazuje Partnerowi informacje o zamiarze zablokowania 
dostępu do Strefy partnera. Partner, który ma na koncie zgromadzone środki finansowe z tytułu 
prowizji od sprzedaży powinien rozliczyć się z Organizatorem w ciągu 30 dni od dnia 
otrzymania informacji o wykluczeniu z programu. 
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§4. Dane osobowe. 

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego 
Regulaminu jest Organizator. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Partnera 
stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE z 
04.05.2016 r., L. 119/1). 

2. Dane osobowe Partnera są przetwarzane w związku z realizacją Umowy na uczestnictwo w 
programie partnerskim – w celach i zakresie wynikających z treści niniejszego regulaminu. Po 
zakończeniu współpracy w ramach programu partnerskiego dane osobowe Partnera będą 
przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do wywiązania się przez Organizatora z prawnego z 
obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych. 

3. Dane osobowe Partnera będą przetwarzane w czasie uczestnictwa Partnera w programie 
partnerskim a po jego zakończeniu przez czas wskazany w przepisach prawa, które regulują 
obowiązki sprawozdawcze i podatkowe spółek handlowych. 

4. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym Partner może się 
kontaktować pod adresem: dane-osobowe@iq.pl  

5. Partner może w dowolnym momencie skorzystać z prawa do dostępu do swoich danych osobowych 
a także z prawa przeprowadzenia aktualizacji i zmiany ich treści, prawa do usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania jeżeli nie ma podstaw prawnych do dalszego ich przetwarzania 
i prawa do przenoszenia danych. 

6. Partner może złożyć skargę do organu nadzorczego, jeżeli podejrzewa, że Organizator przetwarza 
dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przystąpienia do Programu 
Partnerskiego. 

8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, do przetwarzania danych osobowych 
Partnera zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności, której aktualny tekst znajduje 
się pod adresem internetowym: https://www.iq.pl/iq/pdf/regulaminy/polityka-prywatnosci.pdf. 

§5. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator, może dokonać zmian w treści niniejszego Regulaminu. 
2. Organizator ogłasza zmiany poprzez publikację treści nowego Regulaminu na swej stronie 

internetowej pod adresem https://www.iq.pl/program-partnerski/ .   
3. Organizator zobowiązuje się poinformować Partnera o dokonanych zmianach. W tym celu prześle 

w terminie nie krótszym niż 30 dni przed datą wejścia w życie zmian w dokumencie, na adres e-
mail wskazany przez Partnera w panelu klienta, wiadomość elektroniczną zawierającą link 
odsyłający do treści zmienionego dokumentu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora. 
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu 

cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), jak również zapisy 
wskazane w Regulaminie świadczenia usług hostingu współdzielonego przez IQ PL Spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością.  
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