nano eauty
UMOWA O WSPÓŁPRACY
zwana dalej umową: „UMOWĄ”
zawieraną z firmą FOR HEALTH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30 / 63, KRS 0000468954, REGON
146780720, 5252559324, zwaną dalej „FOR HEALTH”,
a członkiem Społeczności NANOBEAUTY działającym jako osoba fizyczna, zwanym dalej „PARTNEREM”.
następującej treści:
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie warunków współpracy Partnera z FOR HEALTH w zakresie odpłatnego
świadczenia przez Partnera usług promocyjnych i marketingowych na rzecz FOR HEALTH, których celem jest wzrost
sprzedaży produktów FOR HEALTH. Partner zobowiązuję się do świadczenia na rzecz FOR HEALTH usług promocyjnych i
marketingowych polegających na pozyskiwaniu nowych klientów FOR HEALTH i zwiększaniu popytu na produkty FOR
HEALTH.
2. Jednocześnie Partner jako członek Społeczności NANOBEAUTY zobowiązuje się do przestrzegania ”KODEKSU
Społeczności NANOBEAUTY” oraz „REGULAMINU” stanowiących załączniki do niniejszej Umowy. Regulamin może
podlegać zmianom na warunkach w nim określonych. Partner jest zobowiązany do postępowania każdorazowo zgodnie z
aktualnym Regulaminem i KODEKSEM Społeczności, przepisami prawa oraz dbać o dobre imię firmy FOR HEALTH.
3. Partner zobowiązuję się do korzystania wyłącznie z materiałów marketingowych i reklamowych dostarczanych wyłącznie
przez FOR-HEALTH. Wszelkie materiały nie pochodzące od FOR HEALTH, które Partner zamierza wykorzystywać w celu
wykonania Umowy wymagają pisemnej akceptacji FOR HEALTH.
4. Partner będzie otrzymywać od FOR HEALTH premię w postaci prowizji na zasadach określonych w KODEKSIE Społeczności
NANOBEAUTY z tytułu wykonywania usług promocyjnych i marketingowych.
5. FOR HEALTH może wypowiedzieć niniejszą Umowę z przyczyn wymienionych w Regulaminie. Wypowiedzenie wymaga
formy pisemnej.
6. Partner może wypowiedzieć niniejsza Umowę w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie
wymaga formy pisemnej.
7. Z dniem rozwiązania Umowy wygasa prawo do prowizji za okres po rozwiązaniu Umowy.
8. Umowa wchodzi w życie w chwili jej akceptowania przez Partnera i oznaczenia przez niego tego faktu znacznikiem podczas
rejestrowania się na stronie internetowej www.nanobeauty.eu. Datę zaakceptowania i przyjęcia Partnera do Społeczności
NANOBEAUTY potwierdza siędrogą elektroniczną.
9. Partner wyraża również zgodę na otrzymywanie od FOR-HEALTH informacji o charakterze reklamowym i marketingowym, w
tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
10. Partner wyraża również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez FOR HEALTH danych osobowych i wizerunku
podanych przez Konsultanta w celu realizacji Umowy i w celach marketingowych.
11. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody FOR HEALTH.
12. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Spory związane z Umową będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby FOR HEALTH.
14. W przypadku sprzeczności miedzy Umową a Regulaminem Społeczności NANOBEAUTY przeważają postanowienia
niniejszej Umowy.

