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REGULAMIN OGÓLNY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU BEAFFILIATES.PL 

POMIĘDZY: 

Equinox Limited, członkiem Grupy Betclic, spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem 
Gibraltaru, numer spółki 103831, której siedziba znajduje się pod adresem Sovereign 
Place, 117 Main Street, GX11 1AA Gibraltar, dalej „Equinox”, „my”, „nas”, „nasz”, 

a 

podmiotem określonym w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na platformie 
Beaffiliates.PL, a następnie zatwierdzonym w formie pisemnej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub innych środków elektronicznych, dalej „Partner afiliacyjny”, 
„Państwo”, „Państwa”, 

zwanymi dalej oddzielnie „Stroną” i łącznie „Stronami”, 

Zważywszy, że: 

(i) Program Beaffiliates.PL został stworzony w celu promocji marki „Betclic” w Polsce 
i jest zarządzany przez BEM Operations Limited, spółkę zarejestrowaną zgodnie z 
prawem Malty o numerze spółki C 70387, której siedziba znajduje się pod adresem 
Level 3, Tagliaferro Business Centre, Gaiety Lane, Sliema, SLM 1551, podmiot 
posiadający zezwolenie Ministra Finansów RP na urządzanie zakładów 
wzajemnych przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej 
www.betclic.pl (zezwolenie nr PS4.6831.11.2017), a dostęp do programu możliwy 
jest po złożeniu zgłoszenia za pośrednictwem platformy Beaffiliates.PL. 

(ii) Equinox Limited i BEM Operations Limited są związane umową o współpracy w 
dziedzinie reklamy, marketingu i promocji. Zgodnie z tą umową Equinox Limited 
jest odpowiedzialna za świadczenie usług niezwiązanych z grami hazardowymi, za 
definiowanie i realizację strategii reklamowych, marketingowych i sprzedażowych 
BEM Operations Limited. Equinox Limited jest również odpowiedzialna za 
negocjowanie i wykonywanie umów, zamawianie dostaw i otrzymywanie faktur 
od dostawców mediów, reklamy, projektowania i innych usług niezwiązanych z 
grami hazardowymi, które mogą być niezbędne do prowadzenia działalności, jak 
opisano w wyżej wymienionej umowie. 

(iii) W każdym przypadku, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o nas w 
odniesieniu do praw reklamowych i/lub urządzania zakładów wzajemnych w 
Polsce, należy przez to rozumieć odniesienie do BEM Operations Limited. 
Powyższe nie ma zastosowania, między innymi, do jakichkolwiek płatności lub 
zobowiązań administracyjnych przewidzianych w niniejszej Umowie, 
zastrzeżonych dla Equinox Limited. 
 

1. Definicje 
 

1.1. Umowa oznacza łącznie: 
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(i) formularz zgłoszeniowy online, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego 
Regulaminu; 

(ii) niniejszy Regulamin; 
(iii) inne warunki, o ile mają zastosowanie, w tym te dotyczące prowizji, które 

zostały uzgodnione, również w późniejszym terminie, za pomocą 
potwierdzenia zamówienia lub aneksu, również, jeśli wyraźnie odbiegają 
od niniejszego Regulaminu. 

1.2. Materiały Reklamowe oznaczają wszystkie grafiki, banery, mailingi html, 
kolumny redakcyjne, obrazy, logo, projekty graficzne i linki każdorazowo 
dostarczane Państwu przez nas. 

1.3. Prowizja oznacza kwotę wypłacaną na Państwa rzecz i obliczaną na podstawie 
liczby Nowych Klientów, którzy spełniają warunki opublikowane i dostępne na 
platformie Beaffiliates.PL. W przypadku uzgodnienia przez Strony innej 
wysokości prowizji, ma ona pierwszeństwo przed tą opublikowaną na platformie 
Beaffiliates.PL. 

1.4. Nowy Klient oznacza osobę, która nie posiada konta na Stronie, która otworzy 
konto na Stronie za pośrednictwem jednego z Państwa gotowych do kliknięcia 
łączy z adresem URL lub kodów promocyjnych, zostanie przypisana do Państwa 
konta partnerskiego na platformie Beaffiliates.PL oraz spełni warunki, o których 
mowa w punkcie 1.3. powyżej. 

1.5. Ewidencja oznacza takie rachunki i ewidencję, jakie są zasadnie niezbędne w celu 
udokumentowania zamieszczenia i wyglądu wszelkich Materiałów Reklamowych 
oraz wielkości biznesu lub ruchu generowanego przez takie Materiały 
Reklamowe oraz obliczenia wszelkich należnych Państwu opłat. 

1.6. Usługi oznaczają udostępnienie nam przez Państwa powierzchni reklamowej 
oraz inne usługi, które mogą być każdorazowo uzgadniane. 

1.7. Strona oznacza www.betclic.pl. 
1.8. Regulamin oznacza niniejszy regulamin. 

 
2. Zgłoszenie i aprobata 

 
2.1. Aby zgłosić się do udziału w programie Beaffiliates.PL, należy: 

(i) odwiedzić platformę Beaffiliates.PL i wypełnić formularz zgłoszeniowy 
online; 

(ii) przeczytać i zaakceptować Regulamin. 
2.2. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia podejmiemy według własnego 

uznania. Nasza decyzja jest ostateczna i nie podlega żadnemu prawu do 
odwołania. 

2.3. Jeśli Państwa zgłoszenie zostanie zaakceptowane, będą Państwo zobowiązani do 
wypełnienia formularza potwierdzenia zamówienia, który będzie zawierał 
również dodatkowe warunki, jeśli zostały one uzgodnione przez Strony. 

2.4. Powiadomimy Państwa e-mailem, czy zgłoszenie zostało rozpatrzone 
pozytywnie, a Państwo przekażą nam wszelkie informacje i/lub dokumenty, 
których będziemy potrzebować do weryfikacji Państwa zgłoszenia. Zastrzegamy 
sobie prawo do żądania informacji i/lub dokumentacji w dowolnym momencie 
obowiązywania Umowy w celu weryfikacji przekazanych nam informacji. 

http://www.betclic.pl/
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2.5. Wymagana dokumentacja może obejmować w szczególności rachunki za media, 
wyciągi bankowe, dokumenty tożsamości osoby fizycznej lub dokumenty 
rejestracyjne spółki, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej 
https://www.beaffiliates.pl/?page_id=13766. 

2.6. Nieprzekazanie informacji i/lub dokumentacji na żądanie, w wyznaczonym czasie 
i w sposób w pełni nas zadowalający, może skutkować zawieszeniem Umowy, 
zawieszeniem przetwarzania wszelkich płatności należnych Państwu i/lub 
rozwiązaniem Umowy. 

2.7. Niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie w przypadku potwierdzenia, że 
Państwa zgłoszenie do programu Beaffiliates.PL zostało rozpatrzone pozytywnie 
i obowiązuje od daty takiego potwierdzenia. W przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia zgłoszenia, wyrażają Państwo zgodę na związanie się niniejszą 
Umową oraz na świadczenie Usług w odniesieniu do Strony, jak określono poniżej. 

2.8. Po uzyskaniu potwierdzenia zgodnie z powyższym, stają się Państwo 
niewyłącznym partnerem afiliacyjnym z prawem do kierowania Nowych 
Klientów na naszą Stronę oraz do zarabiania Prowizji zgodnie z warunkami 
określonymi w Umowie. 

2.9. Prawo to nie podlega przeniesieniu. Przyjmują Państwo do wiadomości, że mamy 
prawo do zamawiania usług u innych osób świadczących usługi o takim samym 
lub podobnym charakterze jak te, które Państwo wykonują. Nie przysługuje 
Państwu Prowizja ani inne wynagrodzenie z tytułu biznesu uzyskanego przez lub 
za pośrednictwem osób lub podmiotów innych niż Państwo. 

2.10. Nie mogą Państwo otworzyć więcej niż jednego konta partnerskiego bez naszej 
uprzedniej pisemnej zgody, ani nie uzyskają Państwo Prowizji z tytułu  tego, że 
Państwo lub osoba powiązana zostaną Nowym Klientem. Program Beaffiliates.PL 
przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalnych wydawców stron 
internetowych. 

2.11. Umowa jest wiążąca i ma zastosowanie do świadczenia wszystkich Usług, 
zamówień, formularzy lub innych ustnych lub pisemnych umów, z wyjątkiem 
zakresu wyraźnie wyłączonego w takich zamówieniach, formularzach lub 
umowach o świadczenie Usług. 

2.12. Przyjmują Państwo do wiadomości, że świadcząc na naszą rzecz jakiekolwiek 
Usługi zgadzają się Państwo na związanie Umową z wyłączeniem wszelkich 
innych warunków, oraz że jeśli nie zgadzają się Państwo na warunki lub nie chcą 
dłużej być nimi związani, powinni Państwo przekazać nam wypowiedzenie w 
terminie określonym w niniejszym dokumencie. 

 
3. Monitorowanie kampanii reklamowych 

 
3.1. Wyrażając zgodę na uczestnictwo w programie Beaffiliates.PL, zgadzają się 

Państwo na tworzenie i utrzymywanie unikalnych linków, lub innego sposobu, 
który został wcześniej uzgodniony z nami za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, z Państwa strony do Strony.  

3.2. Mogą Państwo linkować do Strony za pomocą dowolnych Materiałów 
Reklamowych, które Państwu przekazaliśmy. Jest to jedyna metoda, za pomocą 
której mogą Państwo reklamować w naszym imieniu. Wszelkie inne formy 
reklamy, w tym korzystanie z jakiejkolwiek strony internetowej, która nie została 
wcześniej uzgodniona i zatwierdzona przez nas lub promocja w jakiejkolwiek 

https://www.beaffiliates.pl/?page_id=13766
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jurysdykcji, w której nie działamy z powodów prawnych lub biznesowych, oraz 
wszelkie formy spamu, są surowo zabronione i będą traktowane jako naruszenie 
Umowy, co daje nam możliwość, według naszego uznania, do natychmiastowego 
wyłączenia banerów, zakończenia takiej reklamy lub rozwiązania Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym i bez dalszego powiadomienia, a także do wyłączenia 
ruchu wygenerowanego w ten sposób z Prowizji płatnej na Państwa rzecz. 

3.3. Zarejestrujemy wygenerowanych przez Państwa Nowych Klientów i umożliwimy 
Państwu dostęp do informacji o wysokości Prowizji z Państwa konta 
partnerskiego na platformie Beaffiliates.PL. 

3.4. Przekażemy Państwu Materiały Reklamowe do opublikowania na Państwa 
stronie(ach) internetowej(ych). Będą Państwo wykorzystywać wyłącznie nasze 
zatwierdzone Materiały Reklamowe i nie będą Państwo zmieniać ich wyglądu ani 
odwoływać się do nas w żadnych materiałach promocyjnych innych niż te, które 
są dostępne na stronie https://affiliates.beaffiliates.com. 

3.5. Wygląd i składnia linków hipertekstowych zostały zaprojektowane i wskazane 
przez nas i stanowią jedyną autoryzowaną i dozwoloną reprezentację naszej 
Strony. W szczególności nie wolno tworzyć bezpośrednich linków do materiałów 
promocyjnych na naszej Stronie. 

3.6. Jeżeli przekażemy Państwu harmonogram dat i godzin, w których materiały 
promocyjne mają być publikowane na każdej z Państwa stron internetowych, 
publikacja materiałów musi być zgodna z tym harmonogramem. 

3.7. Są Państwo zobowiązani do zamieszczenia oraz widocznego i ciągłego 
wyświetlania najbardziej aktualnych linków i Materiałów Reklamowych 
przekazanych przez nas na wszystkich swoich stronach internetowych w sposób 
i w miejscu uzgodnionym przez nas, a także do niezmieniania formy, lokalizacji 
lub działania linków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. 

3.8. Mają Państwo prawo do Prowizji z tytułu prowadzenia przez Państwa ciągłej 
promocji Strony. 

3.9. Materiały Reklamowe i/lub strona internetowa, na której są one wyświetlane, 
powinny zawierać informacje dotyczące (i) konsekwencji udziału w nielegalnych 
grach hazardowych; (ii) ryzyka związanego z hazardem; (iii) posiadania przez 
reklamodawcę zezwolenia na urządzanie zakładów. 

3.10. Zobowiązują się Państwo do przystąpienia do działań reklamowych i kierowania 
kampanii reklamowej wyłącznie do użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. 

3.11. W związku z punktem 3.9. powyżej, każdy przekaz reklamowy powinien zawierać 
następujące zastrzeżenie prawne: 

 

“Hazard może uzależniać. BEM to legalny bukmacher. Gra u nielegalnych grozi 

konsekwencjami prawnymi. 18+” 

 

3.12. Nie wolno modyfikować grafiki i formy tekstowej Materiałów Reklamowych bez 
wcześniejszej zgody z naszej strony. 

3.13. Wykonując swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, będą Państwo 
przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń, zasad 
postępowania społecznego, dobrych praktyk oraz naszych dodatkowych 
wytycznych. 
 

4. Niedopełnienie 

https://affiliates.beaffiliates.com/
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4.1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących nam na mocy niniejszej 

Umowy lub przepisów prawa, możemy niezwłocznie rozwiązać Umowę, w części 
lub w całości, lub zlikwidować każde z Państwa kont, jeśli naruszą Państwo 
postanowienia Umowy, a Państwo będą w pełni odpowiedzialni za wszelkie 
wynikające z tego grzywny, kary, roszczenia, powództwa lub straty, które 
poniesiemy w wyniku Państwa działania lub niewywiązania się ze zobowiązań, w 
zależności od przypadku. 

4.2. Zobowiązują się Państwo w pełni bronić, zabezpieczyć, zwolnić z 
odpowiedzialności i chronić nas przed wszelkimi zobowiązaniami i roszczeniami, 
żądaniami, pozwami, powództwami, przyczynami powództwa, postępowaniami, 
wyrokami, orzeczeniami i kosztami, w tym kosztami obsługi prawnej, 
wynikającymi z Państwa działań. 
 

5. Oszustwa i ograniczenia 
 

5.1. Program Beaffiliates.PL wymaga Państwa bezpośredniego uczestnictwa. Nie 
mogą Państwo otwierać kont partnerskich w imieniu jakiegokolwiek innego 
podmiotu lub osoby. 

5.2. Otwarcie konta partnerskiego dla jakiejkolwiek osoby trzeciej, pośrednictwo w 
otwarciu konta partnerskiego lub przeniesienie konta partnerskiego są surowo 
zabronione. 

5.3. Rejestrowanie się jako gracz lub dokonywanie wpłat bezpośrednio lub pośrednio 
na konto gracza poprzez jego tracker(y) na własny użytek gracza i/lub na użytek 
jego krewnych, przyjaciół, pracowników lub innych osób trzecich, lub próba 
sztucznego zwiększenia Prowizji w jakikolwiek inny sposób lub próba oszukania 
nas w inny sposób, może skutkować którymkolwiek lub wszystkimi z 
następujących działań, które zostaną podjęte według naszego uznania i na 
podstawie naszego uzasadnionego podejrzenia o taką działalność: 

(i) zarobiona Prowizja zostanie potrącana z przyszłych płatności Prowizji; 
(ii) zarobiona Prowizja zostanie przez nas zatrzymana na czas nieokreślony; 

(iii) Umowa zostanie bezzwłocznie rozwiązana, a Państwa konto partnerskie 
zlikwidowane bez okresu wypowiedzenia; 

(iv) saldo konta gracza zostanie wstrzymane na czas nieokreślony; 
(v) trackowanie gracza zostanie zakończone i/lub konto gracza zostanie 

bezzwłocznie zlikwidowane. 
5.4. Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia wypłaty Prowizji, co do których istnieje 

podejrzenie, że są związane z nieuczciwą działalnością na Stronie, do czasu 
zakończenia naszego dochodzenia. 

5.5. Jeśli chcą Państwo, aby Państwa konto partnerskie zostało przeniesione na innego 
właściciela konta, muszą Państwo skontaktować się z nami w celu uzyskania 
pozwolenia. Zgoda zależy wyłącznie od naszego uznania i zostanie Państwu 
potwierdzona e-mailem. 

5.6. Zgadzają się Państwo, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za rozwój, 
działanie i utrzymanie swojej strony oraz za wszystkie materiały, które pojawiają 
się na Państwa stronie. W szczególności, ponoszą Państwo odpowiedzialność za 
zapewnienie, że materiały zamieszczone na Państwa stronie nie są oszczercze, 
niezgodne z prawem lub w inny sposób nieodpowiednie, skierowane do dzieci, 
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nie przedstawiają pornografii lub innych czynów seksualnych niezgodnych z 
prawem, nie promują przemocy, nie promują dyskryminacji ze względu na rasę, 
płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek, nie 
promują niezgodnych z prawem działań ani nie naruszają praw własności 
intelektualnej. 

5.7. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad etyki i 
kodeksu moralnego, a Państwo zobowiązują się zabezpieczyć nas i zwolnić z 
odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami, szkodami i wydatkami, w tym, 
bez ograniczeń, kosztami obsługi prawnej, wynikającymi bezpośrednio lub 
pośrednio z treści Państwa strony, które naruszają niniejszy punkt 5. 

5.8. Nie mają Państwo uprawnień i nie będą składać żadnych roszczeń ani oświadczeń, 
ani udzielać żadnych zapewnień w związku z lub w imieniu jakiegokolwiek 
podmiotu będącego częścią Grupy Betclic lub Strony. Przyjmują Państwo do 
wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie tego zobowiązania będzie nieważne i 
bezskuteczne dla nas oraz może mieć poważne konsekwencje. Ponadto 
zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy 
bez wypowiedzenia, jeśli postępują Państwo niezgodnie z niniejszym punktem. 

5.9. Zabrania się rejestrowania, lub ubiegania się o rejestrację, pozyskiwania lub 
zachęcania innych osób do rejestracji lub używania jakiejkolwiek nazwy domeny 
podobnej do jakiejkolwiek nazwy domeny używanej lub zarejestrowanej przez 
nas lub którąkolwiek ze spółek Grupy Betclic, w szczególności „Betclic” i „Betclick” 
lub jakiejkolwiek innej nazwy, w przypadku której można by było uznać, że 
oznacza Grupę Betclic. 

5.10. W przypadku, gdy uznają Państwo za konieczne lub pożądane wykorzystanie 
nazwy domeny, która nie jest obecnie w naszym posiadaniu, powiadomią nas 
Państwo o tym, abyśmy mogli podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu jej 
zarejestrowania, a jeśli taka rejestracja się powiedzie, abyśmy udzielili Państwu 
nieodpłatnej licencji na korzystanie z tej nazwy na czas obowiązywania niniejszej 
Umowy. 

5.11. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że rejestracja nazw domen z 
naruszeniem znaków towarowych naszych konkurentów jest również 
niedozwolona. 

5.12. Niniejszym potwierdzają Państwo, że odszkodowanie nie będzie odpowiednim 
środkiem ochrony prawnej za jakiekolwiek naruszenie punktów 5.9.-5.10. i 
niniejszym zgadzają się Państwo na przeniesienie i wykonanie wszystkich 
czynności wymaganych w celu przeniesienia wszystkich praw, tytułów i udziałów 
do nazw domen zarejestrowanych niezgodnie z tymi punktami na nas, lub na 
innego członka Grupy Betclic, którego możemy wyznaczyć, oraz do 
niezwłocznego wykonania wszystkich czynności wymaganych przez właściwego 
rejestratora nazw domen w celu zakończenia przeniesienia nazw domen i 
niniejszym wyznaczają nas Państwo jako swojego agenta do wykonania tych 
czynności w Państwa imieniu, jeśli nie wykonają Państwo tych czynności 
bezzwłocznie. 

5.13. Nie będą Państwo uprawnieni do żadnych Prowizji od ruchu generowanego przez 
jakąkolwiek nazwę domeny zarejestrowaną z naruszeniem niniejszego punktu 5. 

5.14. Nie wolno Państwu zakupić lub zarejestrować słów kluczowych, terminów 
wyszukiwania lub innych identyfikatorów do wykorzystania w jakiejkolwiek 
wyszukiwarce, portalu, sponsorowanych serwisach reklamowych lub innych 
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serwisach wyszukujących lub polecających, które są identyczne lub podobne do 
tych, które należą lub są związane z którymkolwiek z podmiotów Grupy Betclic, 
w szczególności „Betclic”, znaków towarowych Beaffiliates lub tych, które w inny 
sposób zawierają słowo „Betclic” lub jakiekolwiek błędy w pisowni, odmiany lub 
ich kombinacje, lub zawierają meta tag słów kluczowych na swojej stronie 
internetowej, które są identyczne lub podobne do jakichkolwiek znaków 
towarowych posiadanych lub licencjonowanych przez jakikolwiek podmiot 
Grupy Betclic. 

5.15. Nie będą Państwo świadomie czerpali korzyści ze znanego lub podejrzewanego 
ruchu, który nie został wygenerowany w dobrej wierze, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście powoduje on szkody dla nas. Zastrzegamy sobie prawo do 
zatrzymania wszystkich kwot w innym przypadku należnych Państwu na mocy 
Umowy, jeśli mamy uzasadnione powody, aby sądzić, że taki ruch jest 
generowany. 

 
6. Płatność Prowizji 

 
6.1. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Państwa warunków Umowy, będą Państwa 

otrzymywać Prowizję za konto partnerskie, obliczaną zgodnie z punktami 1.3.-
1.4. 

6.2. Mają Państwo prawo do jednej wypłaty w miesiącu kalendarzowym w związku z 
każdym z kont partnerskich. 

6.3. Jeśli należna płatność będzie niższa niż 100 EUR lub równowartość tej kwoty w 
PLN, zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia jej na kolejne miesiące. 

6.4. Płatności dokonuje się za pomocą jednej z metod wyszczególnionych poniżej, nie 
później niż trzydzieści (30) dni od końca każdego miesiąca.  

6.5. Nasza Ewidencja i dane zawarte w naszych systemach informacyjnych będą, dla 
celów płatności, ostateczne i wiążące, chyba że wystąpi oczywisty błąd systemu. 

6.6. Prowizja jest płatna w EUR z użyciem jednej z metod płatności, które są aktualnie 
dostępne i wybrane przez Państwa lub innej metody, o której możemy 
każdorazowo Państwa powiadomić. 

6.7. Odpowiadają Państwo za aktualizację danych dotyczących płatności poprzez 
złożenie ważnych dokumentów uzupełniających. 

6.8. Wszelkie płatności, które nie mogą zostać zrealizowane przepadają po 180 dniach 
kalendarzowych i nie ma możliwości odzyskania ich w późniejszym terminie. 

6.9. Dostępne metody płatności: 
(i) przelew na wskazany rachunek bankowy (mogą obowiązywać opłaty 

bankowe); 
(ii) wpłata na e-portfel Neteller lub Skrill. 

 
7. Licencja i prawa własności intelektualnej 

 
7.1. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że wszelkie prawa własności 

intelektualnej istniejące w Materiałach Reklamowych są i pozostaną naszą 
wyłączną własnością lub własnością innej osoby, która może być w nich 
określona. 

7.2. Nie będą Państwo, w trakcie lub w dowolnym czasie po wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu Umowy, w jakikolwiek sposób kwestionować lub podważać prawa 
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własności należącego do nas lub jego właściciela i żadne postanowienie Umowy 
nie daje Państwu żadnych praw w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności 
intelektualnej należących do nas, używanych przez nas na podstawie licencji lub 
przez jakąkolwiek inną osobę. 

7.3. Udzielamy Państwu niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z 
Materiałów Reklamowych oraz na korzystanie z naszej nazwy handlowej, znaków 
towarowych, znaków usługowych, logo i wszelkich innych oznaczeń, które 
możemy każdorazowo zatwierdzać, wyłącznie na czas obowiązywania niniejszej 
Umowy i wyłącznie w celu umożliwienia Państwu wypełnienia zobowiązań 
zgodnie z niniejszą Umową. 

7.4. Niniejsza licencja nie może być przedmiotem sublicencji, cesji lub innego 
przekazania przez Państwa. 

7.5. Państwa prawo do używania znaków, Materiałów Reklamowych i wszelkiej innej 
własności intelektualnej jest ograniczone i wynika wyłącznie z niniejszej licencji. 
Nie będą Państwo domagać się uznania nieważności, niewykonalności ani nie 
będą Państwo kwestionować własności wspomnianych praw w jakichkolwiek 
powództwach lub postępowaniach niezależnie jakiegokolwiek rodzaju i 
charakteru oraz nie podejmą Państwo żadnych działań, które mogą naruszyć 
nasze prawa, uczynić je ogólnymi lub w inny sposób osłabić ich ważność lub 
zmniejszyć związaną z nimi wartość firmy. 

7.6. Należy nas niezwłocznie powiadomić, jeśli dowiedzą się Państwo o niewłaściwym 
wykorzystaniu Materiałów Reklamowych, naszych logo lub znaków towarowych 
przez jakąkolwiek osobę trzecią. 

 
8. Informacje Poufne 
 
8.1. Strony potwierdzają obowiązek nieujawniania bez uprzedniej pisemnej zgody 

drugiej Strony żadnych informacji poufnych dotyczących działalności 
gospodarczej drugiej strony, jej planów biznesowych, klientów lub spółek 
stowarzyszonych, zarówno w czasie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

8.2. W szczególności potwierdzają Państwo swoją odpowiedzialność, podczas trwania 
Umowy i po jej wygaśnięciu, za traktowanie w sposób całkowicie poufny 
wszelkich informacji marketingowych i sprzedażowych oraz danych 
statystycznych dotyczących naszej działalności, które możemy Państwu 
przekazać w trakcie świadczenia przez Państwa Usług. 

 
9. Zapewnienia i zwolnienie z odpowiedzialności 

 
9.1. Oświadczają Państwo i zapewniają, że: 

(i) są Państwo w pełni świadomi i rozumieją charakter Strony i Usług; 
(ii) mają Państwo zdolność do podjęcia i wykonania swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy, a czyniąc to nie naruszają żadnych zasad, 
przepisów prawa, rozporządzeń lub wytycznych organu regulacyjnego; 

(iii) wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez Państwa w celu 
reklamowania nas będą wysyłane wyłącznie do osób, które ukończyły 18 
lat i wyraziły zgodę na otrzymywanie od Państwa informacji dotyczących 
osób trzecich, a ich dane nie znajdują się na czarnej liście, którą Państwu 
udostępnimy; 
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(iv) wykonując swoje zobowiązania wynikające z Umowy, nie naruszają 

Państwo żadnych przepisów prawa dotyczących reklamy, rozporządzeń, 
standardów lub kodeksów postępowania, które mają zastosowanie do 
nas, do Państwa lub do Usług; 

(v) bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązują się Państwo, co jest stałym 
zobowiązaniem, zwolnić nas z odpowiedzialności z tytułu strat, które 
możemy ponieść w dowolnym czasie lub każdorazowo, oraz z tytułu 
wszystkich kosztów i wydatków, w tym, między innymi, uzasadnionych 
kosztów obsługi prawnej, w odniesieniu do lub w wyniku jakiegokolwiek 
naruszenia zapewnienia lub jakiegokolwiek naruszenia przez Państwa 
niniejszej Umowy. 

 
10. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy 

 
10.1. Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się z chwilą zatwierdzenia 

Państwa jako partnera afiliacyjnego i będzie trwał do momentu, gdy jedna ze 
Stron nie powiadomi drugiej na piśmie o chęci rozwiązania Umowy z 
zachowaniem co najmniej trzydziestodniowego (30) okresu wypowiedzenia, w 
którym to przypadku Umowa zostanie rozwiązana. 

10.2. Możemy rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym w przypadkach 
wymienionych w niniejszym Regulaminie, z powodów biznesowych lub innych 
powodów wynikających z wewnętrznej polityki i kontroli. 

10.3. Będziemy dążyć do zapewnienia wymaganego minimum trzydziestodniowego 
(30) okresu wypowiedzenia, jednak w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, będą 
Państwo mieli prawo do odszkodowania za okres trzydziestu (30) dni od daty 
wypowiedzenia, w oparciu o kwoty wypłacone Państwu za bezpośrednio 
poprzedzające 30 dni. Powyższe nie dotyczy krótszego okresu zamknięcia konta 
gracza i usunięcia wszystkich banerów promocyjnych i aktywności reklamowej. 

10.4. Dla celów powiadomienia o rozwiązaniu umowy, dostarczenie za pośrednictwem 
poczty elektronicznej uważa się za pisemną i natychmiastową formę 
powiadomienia, a Państwa obowiązkiem jest zapewnienie, że Państwa dane i 
informacje u nas są odpowiednio aktualizowane. 

10.5. Wszystkie Prowizje, które zostały naliczone przed i do dnia rozwiązania stają się 
wymagalne i płatne w ciągu trzydziestu (30) dni od końca miesiąca, w którym 
nastąpiło rozwiązanie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

10.6. Zobowiązują się Państwo do złożenia wniosku o wypłatę wszystkich zarobionych 
Prowizji w ciągu dwunastu (12) miesięcy. Jeśli płatność nie zostanie dokonana lub 
nie zawnioskowano o nią w okresie dłuższym niż dwanaście (12) miesięcy od daty 
rozwiązania, zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania środków. 

10.7. Nieprzestrzeganie przez Państwa przepisów dotyczących gier hazardowych lub 
innych przepisów, kodeksów postępowania lub wytycznych obowiązujących w 
Polsce, uprawnia nas do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

10.8. Po rozwiązaniu Umowy muszą Państwo natychmiast usunąć wszystkie Materiały 
Reklamowe ze swojej strony i wyłączyć wszystkie linki ze swojej strony do naszej, 
a wszystkie prawa i licencje przyznane Państwu w niniejszej Umowie natychmiast 
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wygasają. Zwrócą nam Państwo wszelkie informacje poufne oraz wszystkie ich 
kopie znajdujące się w Państwa posiadaniu, pieczy i pod Państwa kontrolą oraz 
zaprzestaną Państwo wszelkiego wykorzystywania naszych znaków towarowych, 
logo i Materiałów Reklamowych. 

10.9. Możemy zmienić dowolny z warunków zawartych w niniejszej Umowie lub 
zastąpić go w dowolnym momencie dla celów prawnych i biznesowych oraz 
według własnego uznania, publikując informację o zmianie. Jeśli jakakolwiek 
zmiana jest nie do przyjęcia dla Państwa lub nie zaakceptują Państwo nowych 
warunków w ciągu 30 dni od zamieszczenia informacji o zmianie, Państwa konto 
partnerskie zostanie zamknięte, a Umowa zostanie automatycznie rozwiązana.  

10.10. Punkty 4, 5.6.-5.7., 7., 8., 9.1. (v), oraz 16. obowiązują po rozwiązaniu niniejszej 
Umowy. 

 
11. Stosunki pomiędzy Stronami 

 
11.1. Strony Umowy są niezależnymi wykonawcami i żadne postanowienie niniejszej 

Umowy nie tworzy spółki osobowej, joint venture, agencji, franczyzy, 
przedstawicielstwa handlowego lub stosunku pracy między nami. 

11.2. Nie mają Państwo uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert 
lub oświadczeń w naszym imieniu. 

11.3. Nie będą Państwo składać żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny 
sposób, które byłyby sprzeczne z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej 
Umowy. 

 
12. Ochrona danych osobowych 

 
W ramach programu Beaffiliates.PL Equinox i Partner afiliacyjny potwierdzają, że działają 
odpowiednio jako niezależni administratorzy. 

 
12.1. Zobowiązania Equinox 

 
12.1.1. Poufność danych 

 
W procesie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Equinox jest 

administratorem danych i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich krajowych zasad 

i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności europejskiego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej „RODO”), dyrektywy 

2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności 

elektronicznej oraz wszelkich zmian, tekstów lub przeredagowań. 

 
12.1.2. Podczas rejestracji mogą być zbierane następujące dane:  
 

(i) Informacje osobiste:  
▪ Nazwa użytkownika; 
▪ Hasło. 
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(ii) Dane kontaktowe:  
▪ Adres e-mail; 
▪ Imię; 
▪ Nazwisko; 
▪ Nr telefonu; 
▪ Identyfikator Skype; 
▪ Adres; 
▪ Miejscowość; 
▪ Kod pocztowy; 
▪ Państwo. 

 
(iii) Rachunek bankowy:  

▪ Nazwisko; 
▪ Adres/miejscowość/kraj; 
▪ IBAN; 
▪ Swift/BSB/Routing. 

 
(iv) Dodatkowe dane:  

▪ Adres URL strony internetowej wykorzystywany dla celów partnerstwa.  
 

12.1.3. Podstawa prawna i cele zbierania danych osobowych 
 

(i) Zobowiązania umowne: wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu 
wywiązania się z naszych zobowiązań umownych oraz w celu przekazywania 
Państwu wymaganych informacji i zapewnienia dostępu do platformy 
Beaffiliates.PL. Wykorzystujemy Państwa dane również w celu informowania 
Państwa w przypadku zmian w naszych usługach i/lub towarach, a także w 
przypadku zmian w naszym stosunku umownym.   

 
(ii) Zobowiązania prawne: jako firma współpracująca z podmiotami z branży gier 

hazardowych, musimy przestrzegać przepisów dotyczących gier hazardowych 
online oraz wypełniać nasze obowiązki wynikające z odpowiednich przepisów 
dotyczących oszustw, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu.  

 
(iii) Słuszny interes: możemy również wykorzystywać Państwa dane w ramach 

naszego słusznego interesu, w szczególności w celu zapobiegania oszustwom, 
zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i fizycznego lub zarządzania 
wszelkimi reklamacjami między nami lub złożonymi przez osoby trzecie. 

 

12.1.4. Odbiorcy Państwa danych osobowych 
 

12.1.4.1. Zebrane dane są przeznaczone wyłącznie dla Equinox. Jednakże, dane mogą 
być przekazywane spółkom z Grupy Betclic oraz podwykonawcom w celach 
wskazanych w niniejszej polityce prywatności. 

12.1.4.2. Państwa dane mogą być również przekazywane usługodawcom Equinox, np. 
dostawcom płatności, wyłącznie w celu spełnienia wymogów działalności 
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oraz w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i regulacyjnych, w 
szczególności w celu zwalczania oszustw i prania brudnych pieniędzy. 

12.1.4.3. Ściśle dbamy o to, aby nasi podwykonawcy przestrzegali RODO, a także 
zasad, które nakładamy na nich w umowach w zakresie bezpieczeństwa 
danych. 

12.1.4.4. Niektórzy z naszych usługodawców mogą być zlokalizowani poza Unią 
Europejską. W takim przypadku zapewniamy, że przekazywanie danych jest 
obwarowane odpowiednim poziomem zabezpieczeń. Jesteśmy zobowiązani 
do zapewnienia, że nasi usługodawcy i podwykonawcy przestrzegają 
wymaganych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa i poufności. 

 
12.1.5. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych 

 
12.1.5.1. Equinox dokłada wszelkich starań, aby wdrożyć odpowiednie techniczne, 

fizyczne i organizacyjne środki kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
Państwa danych osobowych. 

12.1.5.2. W przypadku nieuprawnionego użycia loginu i hasła, należy nas 
niezwłocznie poinformować o takim przypadku.  
 

12.1.6. Przechowywanie Państwa danych osobowych 
 

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji 

odpowiednich celów przetwarzania, w szczególności w celu świadczenia usług 

wymienionych w Umowie, wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub dochodzenia 
naszych praw. 

 
12.1.7. Państwa prawa w zakresie danych osobowych 

 
12.1.7.1. Państwa prawa obejmują: 

(i) prawo do informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu Państwa danych 
osobowych: mają Państwo prawo żądać jasnych, przejrzystych i łatwo 
zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane 
osobowe oraz o przysługujących Państwu prawach.  
 

(ii) prawo dostępu do swoich danych osobowych: mają Państwo prawo do uzyskania 
potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, czy też nie, 
oraz do uzyskania warunków tego przetwarzania, jak również do otrzymania ich 
kopii.  

 

(iii) prawo do przenoszenia danych: prawo do przenoszenia danych pozwala na 
uzyskanie i ponowne wykorzystanie danych osobowych do własnych celów w 
ramach różnych usług.  

 
(iv) prawo do sprostowania danych osobowych: mają Państwo prawo do sprostowania 

lub uzupełnienia niedokładnych danych osobowych. 
 

(v) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: mają Państwo 
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prawo sprzeciwić się otrzymywaniu ofert handlowych poprzez zmianę swoich 
preferencji.   
 

(vi) prawo do usunięcia danych osobowych: mogą Państwo zażądać usunięcia swoich 
danych osobowych. Prawo to może mieć zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy dane 
nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. 

12.1.7.2. Jako Partner afiliacyjny mogą Państwo wykonać swoje prawa, kontaktując 
się z inspektorem ochrony danych pod następującym adresem e-mail: 
privacy.team@betclicgroup.com. 

12.1.7.3. Jeśli nie wystarczy Państwu odpowiedź udzielona przez inspektora ochrony 
danych, można złożyć skargę do polskiego urzędu ochrony danych 
osobowychwww.uodo.gov.pl. 

 
12.2. Zobowiązania Partnera afiliacyjnego 

 
12.2.1. W ramach wykonania Umowy Partner afiliacyjny zobowiązuje się do 

przestrzegania wszystkich krajowych zasad i przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, dyrektywy 
2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej oraz wszelkich zmian, tekstów lub 
przeredagowań. 

12.2.2. W szczególności, Partner afiliacyjny zobowiązuje się do:  
 

▪ przestrzegania, w stosownych przypadkach, zasad dobrowolnej i 
świadomej zgody; 

 
▪ gromadzenia i przetwarzania danych w określonych, jednoznacznych i 

słusznych celach, na które osoby, których dane dotyczą, wyraziły zgodę;  
 

▪ przechowywania danych przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne w 
celach, w których dane osobowe są przetwarzane; 

 
▪ przestrzegania zobowiązań prawnych i regulacyjnych związanych z 

komunikacją elektroniczną;  
 
▪ zapewnienia integralności i poufności danych; 
 
▪ zapewnienia osobom, których dane dotyczą, praw wynikających z 

obowiązujących przepisów (informacja, dostęp, sprostowanie, sprzeciw, 
usunięcie).    

 
12.3. Zmiana 

 
12.3.1. Każda ze stron ma prawo w dowolnym momencie, z wyprzedzeniem co 

najmniej trzydziestu (30) dni, do zmiany postanowień punktu 12 poprzez 
zastąpienie go umową, która gwarantuje co najmniej ten sam poziom 

mailto:privacy.team@betclicgroup.com
http://www.uodo.gov.pl/
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ochrony danych i jest dostosowana do wszelkich zmian w obowiązującym 
prawie. 

 
13. Ograniczenie odpowiedzialności 

 
13.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub następcze, 

ani za utratę przychodów, zysków lub danych, wynikłe w związku z niniejszą 
Umową lub programem Beaffiliates.PL, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o 
możliwości wystąpienia takich szkód. 

13.2. Nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i programu 
Beaffiliates.PL nie przekroczy całkowitej Prowizji zapłaconej lub należnej 
Państwu na mocy niniejszej Umowy w ciągu trzech (3) miesięcy poprzedzających 
powstanie roszczenia i ogranicza się wyłącznie do szkód bezpośrednich. 
 

14. Niezależne dochodzenie 
 

14.1. Potwierdzają Państwo, że zapoznali się z niniejszą Umową i zgadzają się na 
wszystkie jej warunki. 

14.2. Przyjmują Państwo do wiadomości, że możemy w dowolnym momencie, 
bezpośrednio lub pośrednio, zabiegać o polecenia klientów na warunkach, które 
mogą różnić się od tych zawartych w niniejszej Umowie lub prowadzić lub 
zawierać umowy ze stronami internetowymi, które są podobne lub 
konkurencyjne w stosunku do Państwa strony. 

14.3. Samodzielnie ocenili Państwo celowość uczestnictwa w programie Beaffiliates.PL 
i nie opierają się na żadnych oświadczeniach, gwarancjach ani deklaracjach 
innych niż te zawarte w niniejszej Umowie. 

 
15. Pozostałe postanowienia 

 
15.1. Jakiekolwiek nieegzekwowanie lub niewykonanie przez nas prawa na mocy 

Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego warunku lub prawa 
i w żaden sposób nie wpłynie na nasze prawo do późniejszego egzekwowania lub 
wykonania takiego warunku lub prawa. 

15.2. Ani my, ani Państwo nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie Umowy z 
przyczyn od nas niezależnych, w tym, między innymi, z powodu działania Siły 
Wyższej lub sił natury, wojny, ataku terrorystycznego lub obowiązkowego 
przestrzegania jakiegokolwiek przepisu prawa. 

15.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez 
jakikolwiek właściwy sąd lub organ administracji za nieważne lub niewykonalne, 
nieważność lub niewykonalność taka nie wpłynie na pozostałe postanowienia 
niniejszej Umowy, które zachowają pełną moc i skuteczność. 

15.4. Nie dokonają Państwo cesji, przeniesienia, obciążenia ani w żaden inny sposób nie 
będą rozporządzać swoimi zobowiązaniami wynikającymi z Umowy. 

15.5. Mamy prawo do cesji Umowy i wszelkich praw i/lub zobowiązań z niej 
wynikających na rzecz dowolnej spółki z Grupy Betclic. 

15.6. Wszelkie powiadomienia, faktury lub inna korespondencja, które którakolwiek ze 
Stron jest zobowiązana na mocy niniejszej Umowy doręczyć drugiej Stronie, 



Equinox Limited 
 

15 
Equinox Limited 

Sovereign Place, 117 Main Street, Gibraltar 
Spółka zarejestrowana w Gibraltarze pod nr 103831 

 

uznaje się za właściwie doręczone, jeżeli zostały wysłane pocztą lub pocztą 
elektroniczną do drugiej Strony. 

15.7. Niniejsza Umowa oraz wszelka inna pisemna korespondencja, w ramach której 
uzgadniamy zmiany do niniejszej Umowy, stanowią całość Umowy i 
porozumienia Stron oraz zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między 
Stronami dotyczące tej samej kwestii. 

15.8. Regulamin został opublikowany w angielskiej i polskiej wersji językowej. W 
przypadku rozbieżności między wersjami językowymi, rozstrzygająca będzie 
wersja angielska. 

 
16. Prawo właściwe i jurysdykcja 

Niniejsza Umowa podlega prawu Gibraltaru i każda ze Stron poddaje się wyłącznej 
jurysdykcji sądów Gibraltaru. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla możliwości 
wniesienia przez nas jakichkolwiek roszczeń lub ubiegania się o wydanie nakazu 
sądowego w innej jurysdykcji. 

 

 


	REGULAMIN OGÓLNY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU BEAFFILIATES.PL

