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REGULAMIN SPOŁECZNOŚCI NANOBEAUTY
(zwany dalej: „Regulaminem”)

1. Wstęp
1.1. Społeczność NanoBeauty to przedsięwzięcie, którego celem jest propagowanie idei zdrowego stylu życia poprzez dystrybucję
i stosowanie w profilaktyce zdrowotnej najwyższej jakości i skuteczności unikatowych produktów firmy FOR HEALTH Sp. z o.o.
1.2. Społeczność NanoBeauty to grupa ludzi, których łączy fascynacja działania na rzecz poprawy jakości życia. Współdziałają
wspólnie i indywidualnie na rzecz promowania i dystrybuowania produktów pochodzenia naturalnego po to, żeby ludziom żyło się
szczęśliwie: zdrowo i dostatnio.
1.3. Organizatorem przedsięwzięcia jest firma FOR HEALTH Sp. z o.o. 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63,
KRS 0000468954, NIP 5252559324, REGON 146780720, zwana dalej FOR HEALTH.
1.4. FOR HEALTH zapewnia swoim klientom i kontrahentom najwyższej jakości produkty, pomoc całego zespołu oraz program
promujący zdrowy styl życia. Oferuje szansę na poprawę jakości życia dzięki swoim produktom oraz przywilejom jakie niesie
ze sobą współdziałanie i aktywne działanie z FOR HEALTH w budowaniu Społeczności NanoBeauty.
1.5. Regulamin ustala zasady i warunki uczestnictwa w Społeczności NanoBeauty oraz zasady współpracy z osobami
świadczącymi usługi na rzecz FOR HEALTH.
1.6. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian, aktualizacji lub uzupełnień Regulaminu.
1.7.Obowiązkiem wszystkich Członków w/w Społeczności jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz bieżące
akceptowanie zmian lub uzupełnień.
1.8. Przed zawarciem Umowy w trakcie rejestracji do w/w Społeczności wszyscy kontrahenci zobowiązują się do przestrzegania
Regulaminu, czego potwierdzeniem jest odznaczenie odpowiednio zdefiniowanych okien podczas rejestracji na stronie
internetowej www.nanobeauty.eu.
2. Przystąpienie do Społeczności NanoBeauty
2.1. Kandydat od momentu zawarcia Umowy w formie elektronicznej na stronie www.nanobeauty.eu staje się Członkiem
Społeczności na pozycji Partnera i działa na własny rachunek i odpowiedzialność, w zgodzie z Regulaminem oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
2.2. Umowa o współpracy tj. Deklaracja przystąpienia do Społeczności NanoBeauty (dalej każda z nich zwana Umową) zawierana
jest elektronicznie z FOR HEALTH przez oznaczoną indywidualnie osobą fizyczną. Formę elektroniczną Umowy przechowujemy
w witrynie internetowej, zaś potwierdzenie jej zawarcia otrzymuje Kontrahent drogą elektroniczną.
2.3. Partnerem może zostać tylko pełnoletnia osoba fizyczna, polecona przez innego Członka Społeczności lub przypisana
do niego losowo przez system. Umowę rejestrujemy po zaakceptowaniu jej elektronicznie tzw. linkiem aktywacyjnym
przez rzeczonego Kandydata.
2.4. Przystępując do Społeczności składa się pierwsze zamówienie, tzw. zamówienie startowe, które po zapłacie i dostarczeniu
ostatecznie związuje strony Umowy o Współpracę. Wielkość zamówienia decyduje o statusie Partnera w Społeczności:
zakup 100 PV daje status Partnera Społeczności NanoBeauty.

3. System Premiowo-Bonusowy
3.1 FOR HEALTH zobowiązuje się wypłacać
Kodeksem i Regulaminem Społeczności NanoBeauty.
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3.2. Rozliczenie premii dla Członków Społeczności NanoBeauty odbywa się w indywidualnie dla każdego, w jednakowych
dla wszystkich okresach obrachunkowych. Dane dotyczące rozliczeń za dany okres obrachunkowy będą dostępne w systemie
informatycznym FOR HEALTH w 16 dniu następnego okresu obrachunkowego.
3.3. Po tej dacie Członek Społeczności NanoBeauty związany Umową o Współpracy otrzymuje zapłatę bez wezwania
automatycznie w terminie do 7 dni. W przypadku jakichkolwiek opóźnień Członkom Społeczności należą się ustawowe odsetki.
Należy pamiętać, że każdy Partner samodzielnie rozlicza się i dokonuje zapłaty podatku we właściwym dla jego rezydencji
podatkowej Urzędzie Skarbowym, wskazanym podczas rejestracji.
3.4. Należna premia jest przelewana przez FOR HEALTH na wskazane przez Członka Społeczności konto bankowe.
Po zakończeniu każdego roku Partner otrzyma od FOR HEALTH odpowiednią dla swojej rezydencji podatkowej (PIT-8C w RP,
IFT-1R poza RP) informację dla celów podatkowych, na podstawie której będzie zobowiązany do samodzielnego rozliczenia
i zapłaty swojego podatku dochodowego. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wiążących interpretacji, podatek ten będzie
mógł być pobierany przez FOR HEALTH z przypadającej do wypłaty premii. O zmianie przepisów lub wiążących interpretacji,
FOR HEALTH powiadomi za pomocą systemu informatycznego Społeczności NanoBeauty.
3.5. W przypadku zmian numeru konta bankowego lub danych związanych z tym kontem (np. zmiana nazwiska)
Członek Społeczności NanoBeauty powinien powiadomić o tym fakcie FOR HEALTH pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem
przed terminem płatności, co pozwoli uniknąć wszelkich opóźnień w dokonaniu przelewu. Firma FOR HEALTH nie ponosi
odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji danych lub podanie błędnych danych przez Członka Społeczności NanoBeauty.
3.6. Członkowie Społeczności NanoBeauty nie powinni ingerować w sprawy innych Członków Społeczności.
Wszyscy Członkowie Społeczności NanoBeauty powinni zachowywać się względem siebie i FOR HEALTH lojalnie.
3.7. Jeżeli wysokość przysługującej premii w danym okresie obrachunkowym jest niższa niż 200,00 (dwieście) PLN,
wówczas rozliczenie za taki okres obrachunkowy nastąpi dopiero po uzyskaniu prawa do premii skumulowanej z kilku okresów
obrachunkowych, przekraczającej wymienioną wysokość. Do tego czasu rozliczenia nie będą dokonywane, chyba że nastąpi
rozwiązanie Umowy. W takim przypadku nastąpi wypłata naliczonej premii bez względu na jej minimalną wysokość w ciągu 14 dni
od dnia rozwiązania Umowy i dokonania rozliczeń zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
4. Utrata statusu Członka Społeczności NanoBeauty
4.1. Z dniem rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Członek Społeczności NanoBeauty traci swój status.
Rozwiązanie Umowy oznacza jednoczesne zakończenie działania w ramach Społeczności NanoBeauty oraz utratę wszystkich
praw wynikających z Regulaminu, w tym stanowiska w ramach Społeczności NanoBeauty i premii.
4.2. Członek Społeczności NanoBeauty może rozwiązać Umowę w każdym czasie, przesyłając wypowiedzenie w formie pisemnej
do Biura firmy FOR HEALTH.
4.3. Firma FOR HEALTH może rozwiązać Umowę, przesyłając Członkowi Społeczności NanoBeauty wypowiedzenie w formie
pisemnej lub elektronicznej w każdym z następujących przypadków:
a. zachęcanie własnych kontrahentów do przynależenia do Społeczności NanoBeauty i zakupów wyłącznie w celach
uzyskania premii;
b. naruszanie przez Członka Społeczności NanoBeauty dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej
Firmy FOR HEALTH;
c. podawanie przez Członka Społeczności NanoBeauty nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji
o produktach i działalności FOR HEALTH lub Społeczności NanoBeauty;
d. używanie w celu zachęcenia innych Kontrahentów do przystąpienia do Społeczności NanoBeauty innych materiałów
graficznych niż te otrzymane od FOR HEALTH lub zatwierdzone przez FOR HEALTH. Wszelkie teksty i materiały
używane i promowane przez Członków Społeczności NanoBeauty muszą pochodzić od FOR HEALTH i nie mogą być
poddawane jakiejkolwiek zmianie i obróbce bez pisemnej zgody Zarządu FOR HEALTH;

e. działanie na szkodę FOR HEALTH lub na szkodę Społeczności NanoBeauty;
f. odsprzedaż produktów FOR HEALTH przez Członka Społeczności NanoBeauty w cenie poniżej ustalonej sugerowanej
ceny detalicznej; obecnie dla każdego z produktów wyższej o 30% (współczynnik przeliczeniowy wynosi 1,3);
g. rejestracja osób i/lub wypełnianie za nie Umowy bez jej wiedzy lub zgody;
h. rejestracja nieistniejących osób jako Członków Społeczności NanoBeauty;
i. inne rażące naruszenia Regulaminu.
4.4. W chwili powzięcia przez firmę FOR HEALTH informacji wymienionych w pkt. 4.3 Konsultant Społeczności może być
zawieszony w prawach Partnera do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.
4.5. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Członka Społeczności NanoBeauty ponowne nawiązanie
współpracy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia rozwiązania tejże Umowy. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Zarząd Firmy FOR HEALTH.
5. Zakaz udzielania lub rozpowszechnia informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
5.1. Niedopuszczalne jest składanie obietnic wyleczenia (zarówno publicznie, jak i niepublicznie) po użyciu produktów
FOR HEALTH.
5.2. Niedopuszczalne jest również jakiekolwiek wiązanie produktów FOR HEALTH z działalnością polityczną.
5.3. Zakazane jest przesyłanie do osób trzecich informacji handlowej drogą elektroniczną bez uprzedniej zgody adresata.
W tym zakresie każdy Członek Społeczności Nanobeauty zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa.
6. Cesja i dziedziczenie
6.1. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy mogą podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych.
6.2. Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy o współpracy może nastąpić na podstawie aneksu. Jeżeli osoba nabywająca
prawa i obowiązki spełnia wymagania wynikające z Regulaminu, firma FOR HEALTH nie odmówi zgody na cesję i podpisania
aneksu.
7. Prawo własności intelektualnej
7.1. Używanie i przetwarzanie nazwy handlowej nanoBeauty, znaków towarowych FOR HEALTH oraz materiałów chronionych
prawem autorskim wymaga uprzedniej zgody FOR HEALTH. Zgoda musi mieć formę pisemną. Pisemna zgoda nie jest wymagana
w przypadku korzystania z materiałów wyprodukowanych przez i na zlecenie FOR HEALTH i udostępnionych Członkom
Społeczności NanoBeauty.
8. Skargi
8.1. FOR HEALTH przyjmuje wszystkie uwagi, sugestie lub skargi:
-pisemnie na adres aktualnej siedziby FOR HEALTH
-pocztą elektroniczną na obwieszczone adresy mailowe na stronie internetowej: www.nanobeauty.eu/kontakt
-telefonicznie
8.2. Droga powyższa jest właściwa w przypadku braku zadowolenia z produktów FOR HEALTH lub działania w ramach
Społeczności NanoBeauty. Nie wolno dyskredytować produktów i działania firmy FOR HEALTH oraz Społeczności NanoBeauty.
9. Odpowiedzialność
9.1. FOR HEALTH nie ponosi odpowiedzialności za szkody Członka Społeczności NanoBeauty wynikające z przyczyn
niezawinionych przez FOR HEALTH, w szczególności:
-naruszenia Regulaminu;
-przekazywania nieprawidłowych danych oraz informacji lub braku ich aktualizacji przez Członków Społeczności NanoBeauty.

10. Dane Osobowe
10.1. Członkostwo w Społeczności NanoBeauty jest całkowicie dobrowolne. Członek Społeczności NanoBeauty przystępując
do niej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
10.2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa w szczególności zgodnie z przepisami
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 („RODO”). Członek Społeczności przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie
określonych danych uniemożliwia rejestrację i założenie konta lub uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia lub ewentualne
świadczenie usług dodatkowych.
10.3. Dane mogą być przetwarzane w celu:
-założenia konta Członka Społeczności oraz realizacji współpracy na zasadach określonych w Regulaminie
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
-zawarcia umowy sprzedaży Produktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
-podjęcia kontaktu z FOR HEALTH zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
-przesyłania informacji handlowych (w tym Newsletter) na wskazany adres e-mail na podstawie odrębnej zgody
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
-realizacji obowiązków publicznoprawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
-wykonania obowiązków FOR HEALTH związanych z realizacją uprawnień Użytkownika wskazanych w RODO
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
10.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu
usunięcia konta, rozwiązania umowy, wycofania przez Członka wyrażonej uprzednio zgody (w przypadku jej udzielenia)
lub przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych. Po realizacji określonego celu przetwarzania dane zostaną zarchiwizowane
i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
10.5. Członek Społeczności NanoBeauty ma prawo zastrzec swoje dane w systemie informatycznym Społeczności NanoBeauty
i wówczas jego dane nie będą dostępne dla innych Członków Społeczności. W takim przypadku w systemie dana osoba będzie
identyfikowana według przyjętego przez siebie pseudonimu.
10.6. Członek Społeczności NanoBeauty wyraża zgodę na utrwalanie spotkań Społeczności lub szkoleń przez FOR HEALTH
za pomocą różnych technik i wykorzystania nagrań dla celów szkoleniowych.
10.7. Wobec przetwarzania danych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują konkretne uprawnienia tj. prawo do:
-wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania
oraz informacji o odbiorcach danych;
-sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
-żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
-przeniesienia danych;
-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz;
-jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody może on dodatkowo skorzystać z prawa cofnięcia wyrażonej
zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed
jego dokonaniem.
11. Spory
11.1. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Członkiem Społeczności NanoBeauty a FOR HEALTH, strony zobowiązują się
w dobrej wierze sprawę polubownie rozwiązać. Jeśli różnic nie da się pogodzić na drodze mediacji, strony zgadzają się aby w celu
wspierania w pełnym możliwym zakresie przyjaznego, skutecznego i opłacalnego rozstrzygnięcia sporu, przekażą sprawę sądowi
i rozwiążą spór przedkładając go do rozstrzygnięcia do sądu powszechnego właściwego siedzibie FOR HEALTH zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
12. Interpretacja
12.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, należy przyjąć interpretację
postanowień Regulaminu zapewniającą ich zgodność z wymienionymi przepisami prawa.

