REGULAMIN PROGRAMU
PARTNERSKIEGO
Organizatorem programu partnerskiego YouOK jest YOUOK LTD z siedzibą
w Londynie, Oﬃce 228, 2a Ruckholt Road; UTR: 2869922756. Program
partnerski znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://
partner.youok.pl/
Program partnerski YouOK jest skierowany do osób dokonujących
rekomendacji produktów i usług podmiotów ich świadczących
współpracujących z organizatorem.
Celem programu partnerskiego YouOK jest nagradzanie Partnerów za
przekazywanie kontaktu do potencjalnych Klientów na produkty i usługi
podmiotów ich świadczących współpracujących z organizatorem.
Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu partnerskiego
YouOK jak również określa prawa i obowiązki Partnerów. Regulamin
obowiązuje YOUOK LTD i wszystkich Partnerów od chwili rejestracji w
programie.

§1 Definicje
1. Program partnerski YouOK zwany dalej "Programem"
został zorganizowany przez YOUOK LTD. Program to serwis internetowy
pozwalający na rozliczanie i nagradzanie Uczestników według ściśle
ustalonych warunków.
2. Partner YouOK to osoba dokonująca rekomendacji produktów lub usług u
Podmiotów Współpracujących, którzy współpracują z organizatorem.
3. Podmiot Współpracujący to firma współpracująca z YOUOK LTD na
podstawie podpisanej umowy współpracy. Podmiot Współpracujący jest
odpowiedzialny za ofertę oraz świadczenie produktów i usług dostępnych w
Programie YouOK oraz jest zobowiązany do wypłaty części marży do
Programu YouOK.
4. Potencjalny Klient to osoba rekomendowana przez Partnera na
wskazany produkt lub usługę. Potencjalny klient jest realnie zainteresowany
oraz świadomy dokonywanej rekomendacji i dalszych czynności z nią
związanych.
5. Rekomendacja to proces polegający na wypełnieniu dedykowanego
formularza produktu lub usługi przez Partnera, w którym przesyłany jest

numer telefonu Potencjalnego Klienta, numer telefonu lub nick Partnera w
celu identyfikacji rekomendacji oraz opcjonalnie imię i nazwisko, adres e-mail
oraz opis potrzeb Potencjalnego Klienta.
6. Stopnie to progi wysokości i głębokości prowizji którą Partner może
otrzymać z rekomendacji których dokonuje.
7. Drzewo pasywnego dochodu to organizacja w serwisie internetowym
tworzona przez Partnerów.
8. Token YouOK Coin to kryptowaluta do płatności w Programie oraz
wypłaty osiągniętych zarobków wynikających z Rekomendacji

§2 Postanowienia Ogólne
1. Dostęp do serwisu internetowego Programu zostanie nadany po
wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz po
potwierdzeniu rejestracji linkiem weryfikacyjnym wysyłanym e-mailem na
adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
2. Serwis internetowy upoważnia do rekomendacji całej oferty Podmiotów
Współpracujących oraz odbierania wynagrodzenia wynikającego z aktualnie
osiągniętych stopni oraz z rekomendacji zakończonych transakcją pomiędzy
rekomendowanym Potencjalnym Klientem a Podmiotem Współpracującym.

§3 Uczestnictwo
1. Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia, jak i osoba, która nie
ukończyła 18 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Każdy Partner może mieć dowolną ilość kont w Programie.
3. Aby przystąpić do Programu należy w sposób czytelny, kompletny i
zgodny z prawdą wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie
Programu YouOK (link do strony: http://partner.youok.pl/). Z chwilą
akceptacji poprawności danych podanych podczas rejestracji i po kliknięciu
w specjalny link aktywacyjny (który będzie wysłany na podany podczas
rejestracji adres e-mail), Partner otrzymuje dostęp do serwisu internetowego
Programu YouOK wraz z własnym indywidualnym linkiem polecającym (do
Programu oraz rekomendacji produktów i usług) i staje się tym samym
pełnoprawnym Partnerem Programu YouOK. W przypadku osób
rejestrujących się elektronicznie nie jest wymagany podpis jako akceptacja
regulaminu. Rejestrując się do programu dana osoba akceptuje regulamin i
politykę prywatności, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez

siebie w formularzu danych osobowych poprzez zaznaczenie tego znakiem X
we wskazanym w formularzu punkcie jeszcze przed ostatecznym
potwierdzeniem rejestracji.
Brak akceptacji jednego z punktów uniemożliwia rejestrację w programie
(pola wymagane).
5. Tylko prawidłowo i prawdziwymi danymi wypełniony formularz
zgłoszeniowy zostanie zaakceptowany przez YOUOK LTD
6. YOUOK LTD zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza
zgłoszeniowego Klienta w uzasadnionych przypadkach, tj. np.podejrzenie
nadużycia
7. Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej http://
partner.youok.pl/
8. Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do bazy danych YouOK
w ciągu maksymalnie 24h.
9. Uczestnik zobowiązuje się poinformować YOUOK LTD o zmianie swoich
danych osobowych i rozliczeniowych. W przypadku nie powiadomienia o
zmianie powyższych danych, YOUOK LTD nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienie lub brak działania spowodowany nie zaktualizowaniem danych.

§4 Rekomendacja
1. Rekomendacja odbywa się bezpośrednio przez Partnera który uzupełnia
formularz danymi Potencjalnego Klienta oraz swoim numerem telefonu bądź
nickiem YouOK w celu identyfikacji rekomendacji, lub przez Potencjalnego
Klienta który sam identyfikuje w formularzu Partnera rekomendującego mu
produkt lub usługę.
2. Partner może zarekomendować sam siebie tym samym stając się
Potencjalnym Klientem w przypadku gdy chce skorzystać z produktów i
usług oraz odebrać prowizje za Rekomendacje.
3. Potencjalny Klient w ciągu 24 godzin roboczych od zgłoszenia
Rekomendacji otrzyma telefon od Podmiotu Współpracującego i rozpocznie
się proces przygotowywania przez Podmiot indywidualnej oferty (jeśli tego
wymaga specyfika produktu / usługi).
4. Rekomendacja nie jest wiążąca i zobowiązująca Potencjalnego Klienta. W
świadomej decyzji Potencjalnego Klienta leży skorzystanie z
zaproponowanej oferty lub nie.

5. Partner nie ma gwarancji otrzymania wynagrodzenia z dokonanych
Rekomendacji. Wynagrodzenie przyznawane jest po zaistnieniu transakcji
między Potencjalnym Klientem a Podmiotem Współpracującym.
6. Partner ma prawo dokonywać Rekomendacji również do Programu
Partnerskiego YouOK osoby, które chcą zostać Partnerem i otrzymywać z
tego tytułu prowizje za Rekomendacje produktów i usług na zasadach
ogólnych. Rekomendacja Partnera do Programu YouOK odbywa się podczas
rejestracji przez formularz rejestracyjny Programu YouOK w którym jest
zidentyfikowany Rekomendujący. Po poprawnej rejestracji nowego Partnera,
staje się on poleconym Partnera który go zarekomendował i czerpie z tego
tytułu korzyści opisane w §5
7. Rekomendacja odbywa się na dedykowanych stronach internetowych
dostarczonych przez YOUOK LTD oraz Podmioty Współpracujące.

§5 System przyznawania wynagrodzenia na koncie Partnera
1. YOUOK LTD jak i Podmioty Współpracujące zobowiązują się przyznawać
Partnerowi wynagrodzenie za Rekomendacje zakończone faktyczną
transakcją. Regulamin przyznawania wynagrodzenia powinien być ogólnie
dostępny.
2. Podmiot Współpracujący na podstawie podpisanej umowy współpracy z
YOUOK LTD wypłaca do Programu Partnerskiego YouOK połowę marży
wynikającej z faktycznej transakcji która została zainicjowana przez Partnera.
3. Od kwoty wypłaconej do Programu YouOK przez Podmiot Współpracujący
wyliczane są wszystkie prowizje opisane w dalszej części regulaminu.
4. Rozliczanie prowizji w Programie YouOK odbywa się w dolarach
amerykańskich (USD).
5. Poprawnie zarejestrowany Partner w Programie YouOK bez żadnym
obostrzeń ani wymogów otrzymuje 40% wypłaconej marży przez Podmiot
Współpracujący jeśli dokonana przez niego Rekomendacja na produkt lub
usługę zakończyła się transakcją.
6. Matching Bonus - Jeśli Partner posiada poleconego (patrz §4 pkt. 6) który
dokonał Rekomendacji zakończonej transakcją, Partner otrzymuje z tego
tytułu bez żadnych obostrzeń ani wymogów 50% prowizji którą otrzymał
jego polecony. Jeśli w.w. polecony również posiada swojego poleconego
(patrz §4 pkt. 6) który również dokonał Rekomendacji zakończonej
transakcją, Partner otrzymuje z tego tytułu 25% prowizji którą otrzymał
polecony jego poleconego pod warunkiem posiadania przez Partnera
kupionego Pakietu GOLD. Jeśli Partner go nie posiada, prowizja ta

bezpowrotnie przepada. Jeśli w.w. polecony poleconego Partnera również
posiada swojego poleconego (patrz §4 pkt. 6) który również dokonał
Rekomendacji zakończonej transakcją, Partner otrzymuje z tego tytułu 25%
prowizji którą otrzymał polecony poleconego jego poleconego pod
warunkiem posiadania przez Partnera kupionego Pakietu SILVER. Jeśli
Partner go nie posiada, prowizja ta bezpowrotnie przepada.
7. Każdy Partner ma prawo zająć swoją unikatową pozycje w Drzewie
Pasywnego Dochodu i czerpać z tego tytułu dodatkowe prowizje kupując
jednorazowo pakiet BRONZE. Drzewo Pasywnego Dochodu to organizacja
opierająca się o ściśle określone zasady: każdy Partner po zajęciu w niej
swojej pozycji, posiada pod sobą dwa miejsca dla innych Partnerów. Czyni
to Drzewo wielopoziomową organizacją dwójkową.
8. Pakiety w Programie YouOK można kupić za posiadane Tokeny YouOK
wg. następujących cen: Pakiet BRONZE - 300 Tokenów YouOK Coin, Pakiet
SILVER - 1000 YouOK Coin, Pakiet GOLD - 10000 YouOK Coin.
9. Rozmieszczenie Partnerów w Drzewie Pasywnego Dochodu odbywa się
według Rekomendacji do Programu YouOK (patrz §4 pkt. 6). Jeśli Partner
posiada pozycję w Drzewie i jego polecony również ją zajmuje, zostanie on
przydzielony w pierwsze miejsce od góry od lewej strony z perspektywy
Partnera w najmniej wypełnionym Partnerami segmencie. Sprawia to, iż w
Drzewie Partnera mogą pojawić się Partnerzy-Spadochroniarze
Zarekomendowani przez innych Partnerów znajdujących się w Drzewie nad
omawianym Partnerem. W tej sytuacji, Partner czerpie pełnoprawne korzyści
z aktywności Partnerów-Spadochroniarzy.
10. Partner posiadający unikatową pozycję w Drzewie Pasywnego Dochodu
oraz innych Partnerów znajdujących się pod nim w organizacji (którzy kupili
Pakiet BRONZE) czerpie prowizje zwaną Matrix Bonus.
11. Matrix Bonus - wypłacany do 10 poziomu włącznie w Drzewie
Pasywnego Dochodu Partnera. Wysokość prowizji Matrix Bonus wynosi
niezależnie od poziomu 2% kwoty wpłaconej przez Podmiot Współpracujący
(patrz §5 pkt. 3).
12. Partner jest uprawniony do otrzymywania Matrix Bonus według
następujących zasad: poziom 1, 2 oraz 3 Drzewa Pasywnego Dochodu
odblokowany pod warunkiem posiadania Pakietu BRONZE przez Partnera.
Poziom 4, 5 oraz 6 Drzewa Pasywnego Dochodu odblokowany pod
warunkiem posiadania Pakietu SILVER przez Partnera. Poziom 7, 8, 9 oraz
10 Drzewa Pasywnego Dochodu odblokowany pod warunkiem posiadania
Pakietu GOLD przez Partnera.
13. Prowizja Matrix Bonus bez w.w. spełnionych warunków ulega
całkowitemu przepadkowi

§6 Wypłata wynagrodzenia Partnera
1. Każdy Partner, który posiada min. 10$ aktualnego salda, ma prawo
wypłacić środki.
2. Wypłata środków odbywa się poprzez system WEE oraz Token YouOK
Coin na wskazane dane, wpisane w ustawieniach konta Partnera w
Programie.
3. Partner ma prawo do decyzji o metodzie wypłaty środków.
4. W przypadku wypłaty YouOK Coin, Program YouOK gwarantuje iż
wypłacone Tokeny zostaną uprzednio skupione z giełdy po aktualnym kursie
za wypłaconą przez Partnera kwotę.

§7 Token YouOK Coin
1. To jedyna metoda płatności za Pakiety w Programie YouOK oraz jedna z
metod wypłaty zarobionych środków.
2. YouOK Coin jest Tokenem w standardzie ERC20 w sieci Ethereum.

§8 Zakończenie lub zawieszenie Programu
1. YOUOK LTD zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia
Programu w każdej chwili.
2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu YOUOK LTD umieści
informacje o tym fakcie na stronie internetowej programu
(partner.youok.pl/). Informacja taka zostanie również przekazana
wszystkim współpracującym z programem Partnerom.
3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie
mógł wypłacić zarobione środki do 2m-cy od daty zakończenia lub
zawieszenia programu.

§9 Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez YOUOK LTD w celach statystycznych oraz marketingowych
przedstawionych w Regulaminie Programu. Dane osobowe podlegają

ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Zgoda, o której mowa, zostanie potwierdzona przez Uczestnika
własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym (w przypadku osób
rejestrujących się poprzez stronę internetową zastosowanie ma § 3 pkt. 4
niniejszego regulaminu)
2. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz do ich poprawiania.
3. Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą pocztową bądź mailową
o aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych w programie http://
partner.youok.pl/ pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę w chwili wypełniania
formularza zgłoszeniowego.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyselekcjonowanym Podmiotom
Współpracującym YOUOK LTD w celach marketingowych, chyba, że
Uczestnik nie wyrazi na to zgody.
5. YOUOK LTD zastrzega, że może powierzyć przetwarzanie danych
osobowych innym podmiotom trzecim (w tym, za granicą,) zgodnie z art. 31
Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych jak i
konta Partner może uzyskać pod numerem telefonu +48 660 620 570 lub
pod adresem mailowym: kontakt@youok.pl

