Regulamin „MAGENTOWY PROGRAM POLECEŃ”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne
§1.

1. Regulamin „Magentowy Program Poleceń” (dalej: Regulamin) określa zasady Programu Poleceń (dalej: Program).
2. Promocja organizowana jest przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193,
NIP: 526-10-40-567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym 471.000.000 PLN, wpłaconym w całości
(dalej: T-Mobile).
3. Program przeznaczony jest dla abonentów T-Mobile, będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów prawa,
którzy za jego pośrednictwem mogą polecać ofertę biznesową w taryfie MagentaBIZNES i otrzymywać rabat na
abonament za Skuteczne Polecenia.
§2.

Użyte poniżej określenia oznaczają:
1) Kupon – papierowy kupon rabatowy, wydawany przez pracownika sklepu T-Mobile Polecającemu po spełnieniu
przez niego warunków Programu, zawierający nr Regon Polecającego, datę wydania oraz datę ważności. Abonent
może otrzymać maksymalnie 3 kupony w okresie trwania Programu, które może przekazać Poleconym, natomiast
Rabat z tytułu Skutecznego Polecenia może otrzymać tylko raz;
2) Oferta MagentaBIZNES – dowolna oferta w ramach taryfy MagentaBIZNES, na podstawie której abonent zawarł
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z T-Mobile na czas określony 24 miesięcy, w ramach ofert:
„MagentaBIZNES Internet” (Kontrakt Internetowy) i „MagentaBIZNES Kontrakt podstawowy” (Kontrakt Podstawowy);
3) Polecający – abonent T-Mobile, będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa, posiadający aktywne usługi
telekomunikacyjne, zawierający na podstawie oferty w ramach taryfy MagentaBIZNES nową umowę o świadczenie
usług telekomunikacyjnych, który otrzymuje Kupony pozwalające na przekazanie ich klientom potencjalnie
zainteresowanym usługami T-Mobile;
4) Polecony – nowy klient, nie posiadający w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do Programu żadnych
aktywnych usług w T-Mobile, który otrzymał Kupon od Polecającego;
5) Rabat – obniżenie miesięcznej opłaty abonamentowej w ramach oferty w taryfie MagentaBIZNES, przysługujące
Polecającemu i/lub Poleconemu w ramach Skutecznego Polecenia, której wysokość uzależniona jest od wybranej
oferty;
6) Skuteczne Polecenie – pojawienie się w sklepie T-Mobile Poleconego wraz z Kuponem w okresie jego ważności
i zawarcie przez Poleconego umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z T-Mobile, w ramach oferty w taryfie
MagentaBIZNES. Wykaz sklepów biorących udział w Programie znajduje się na stronie: www.t-mobile.pl/pl/MPP
7) Uczestnik – klient będący Poleconym lub Polecającym, biorący udział w Programie.
Rozdział II. Zasady Programu Poleceń
§3.

1. Program trwa w okresie od 17.09.2018 r. do 31.03.2019 r.
2. W ramach Programu Rabat udzielany jest wyłącznie dla umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych
na czas określony 24 miesięcy, w ramach ofert: „MagentaBIZNES Internet” (Kontrakt Internetowy) i „MagentaBIZNES
Kontrakt podstawowy” (Kontrakt Podstawowy).
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3. Warunkiem otrzymania Rabatu przez Polecającego w okresie trwania Programu jest spełnienie łącznie następujących
warunków:
1) związanie się dowolną ofertą w ramach taryfy MagentaBIZNES z co najmniej jednym urządzeniem, poprzez
zawarcie nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sklepie T-Mobile z zastrzeżeniem pkt. 2
powyżej;
2) wyrażenie zgody na udział w Programie i podpisanie niniejszego Regulaminu;
3) Skuteczne Polecenie oferty w ramach taryfy MagentaBIZNES w okresie ważności Kuponów.
4. W przypadku spełnienia powyższych warunków opisanych w punkcie 3, Polecający uprawniony jest do skorzystania
z Rabatu, który będzie obowiązywał od momentu Skutecznego Polecenia do końca czasu określonego trwania umów
o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartych w ramach ofert : „MagentaBIZNES Internet” i „MagentaBIZNES
Kontrakt podstawowy”.
5. Z tytułu Skutecznego Polecenia Polecający może otrzymać maksymalnie jeden Rabat.
6. Warunkiem otrzymania Rabatu przez Poleconego w okresie trwania Programu jest spełnienie łącznie następujących
warunków:
1) pojawienie się w okresie ważności Kuponu w sklepie T-Mobile i związanie się dowolną ofertą w ramach taryfy
MagentaBIZNES, poprzez zawarcie nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
2) związanie się dowolną ofertą w ramach taryfy MagentaBIZNES z co najmniej jednym urządzeniem (telefonem,
laptopem, tabletem, modemem, routerem), poprzez zawarcie nowej umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych;
3) wyrażenie zgody na udział w Programie i podpisanie Regulaminu.
7. W przypadku spełnienia powyższych warunków opisanych w punkcie 6, Polecony uprawniony jest do skorzystania
z Rabatu, który będzie obowiązywał do końca czasu określonego trwania ww. umów o świadczenie usług
telekomunikacyjnych..
8. Wysokość Rabatów w ramach Skutecznego Polecenia dla Polecającego i Poleconego, dla poszczególnych ofert
w taryfie MagentaBIZNES wynosi odpowiednio:
1) MagentaBIZNES S – 5 zł netto miesięcznie;
2) MagentaBIZNES M – 15 zł netto miesięcznie;
3) MagentaBIZNES L – 20 zł netto miesięcznie;
4) MagentaBIZNES VIP – 25 zł netto miesięcznie.
9. Polecony może otrzymać maksymalnie 2 Rabaty w ramach Programu. Uczestnik może otrzymać Rabat z tytułu bycia
Poleconym oraz bycia Polecającym w Programie, co oznacza że wysokość dwóch Rabatów dla poszczególnych ofert
w taryfie MagentaBIZNES wynosi łącznie:
1) MagentaBIZNES S – 10 zł netto miesięcznie (5 zł na Kontrakcie Internetowym + 5 zł na Kontrakcie Podstawowym);
2) MagentaBIZNES M – 30 zł netto miesięcznie (15 zł na Kontrakcie Internetowym + 15 zł na Kontrakcie
Podstawowym);
3) MagentaBIZNES L – 40 zł netto miesięcznie (20 zł na Kontrakcie Internetowym + 20 zł na Kontrakcie
Podstawowym);
4) MagentaBIZNES VIP – 50 zł netto miesięcznie (25 zł na Kontrakcie Internetowym + 25 zł na Kontrakcie
Podstawowym).
10. T-Mobile zastrzega sobie możliwość wprowadzenia Rabatu na koncie Polecającego i Poleconego w okresie
maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od daty, w której Polecający lub Polecony spełnili warunki, o których mowa
w pkt 3 lub 6 powyżej.
11. Informacja o naliczeniu Rabatu zostanie przekazana Polecającemu i Poleconemu wiadomością SMS na numer
kontaktowy podany podczas aktywacji usług telekomunikacyjnych.
12. Przyznanie Rabatu na koncie Uczestnika obejmuje tylko umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarte
w ramach oferty w taryfie MagentaBIZNES w dniu wydania Kuponów.
13. W przypadku związania się więcej niż jedną ofertą w ramach taryfy MagentaBIZNES, na kolejnych kontach
bilingowych Rabat Polecającemu zostanie naliczony od najwyższej wartościowo oferty, którą związał się Polecający
w dniu wydania Kuponów.
14. Uczestnik Programu nie może polecić siebie samego.
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Rozdział III. Przetwarzanie danych osobowych
§4.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu 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 (dalej:
Rozporządzenie), jest T-Mobile Polska S.A z siedzibą w Warszawie ulica Marynarska 12, 02-674 Warszawa (dalej:
T-Mobile).
Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, numer Regon przetwarzane są w celu przeprowadzenia Programu.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych, w celu realizacji Programu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia.
Dane przetwarzane są przez okres obowiązywania Programu.
T-Mobile nie udostępni Państwa danych osobowych w celu ich dalszego przetwarzania poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, zgodnie z art. 15-20 Rozporządzenia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Programie. Konsekwencją
niepodania danych jest brak możliwości otrzymania Rabatu opisanego w Regulaminie.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, T-Mobile umożliwia kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@t-mobile.pl.
Polecającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
§5.

1. Uczestnik może złożyć reklamację związaną z Programem:
1) pisemnie – listem na adres T-Mobile;
2) osobiście w placówce T-Mobile (ustnie lub pisemnie);
3) telefonicznie pod numerami: 602 900 (dla użytkowników posiadających numer w T-Mobile) lub 602 900 000 (dla
użytkowników wszystkich sieci) lub 22 413 69 96 (dla telefonów stacjonarnych).
2. T-Mobile informuje Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
3. Jeśli T-Mobile - w szczególnie skomplikowanym przypadku – nie może rozpatrzyć reklamacji w tym terminie, informuje
o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi. Termin ten nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania
przez T-Mobile reklamacji.
4. T-Mobile odpowiada na reklamacje na piśmie lub na innym trwałym nośniku, przy czym pocztą elektroniczną
wyłącznie na wniosek Uczestnika.
5. Uczestnik może odwołać się od decyzji T-Mobile w taki sam sposób, w jaki może złożyć reklamację.
6. Jeśli T-Mobile otrzyma informację o tym, że Polecający lub Polecony wykorzystuje Program w sposób naruszający
przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy
społeczne, T-Mobile zastrzega sobie prawo do wykluczenia Polecającego z Programu. W takiej sytuacji Polecający
lub Polecony traci prawo do otrzymania Rabatu, niezależnie od tego, czy spełni pozostałe warunki opisane
w Regulaminie.
§6.

1. Zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych, regulaminy oferty w ramach taryfy MagentaBIZNES oraz cennik
urządzeń do oferty w ramach taryfy MagentaBIZNES dostępne są w każdym sklepie T-Mobile, Autoryzowanym
Punkcie Sprzedaży T-Mobile Polska S.A. oraz na stronie internetowej: www.t-mobile.pl.
2. Regulamin Programu dostępny jest na stronie Internetowej: www.t-mobile.pl/pl/MPP
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3. Program obowiązuje od 17.09.2018 r. do 31.03.2019 r., przy czym T-Mobile zastrzega sobie możliwość
wcześniejszego zakończenia Programu bez podania przyczyny.
4. Udział w Programie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

………………………………………..
Podpis Uczestnika Programu
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