REGUL AMIN

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH
Spółka LavaVitae GmbH (zwana dalej w skrócie „LavaVitae”) postawiła sobie
za główny cel popularyzację wiedzy na temat czystego produktu naturalnego,
jakim jest Zeolit Klinoptilolit, oraz stosownych produktów wśród szerokiej opinii
publicznej. LavaVitae opracowała również ideę biznesową, dzięki której każda
ze stron będzie mogła czerpać różnego rodzaju korzyści: za sprawą kojącego
działania produktów, a także dzięki możliwości uczynienia czegoś dobrego dla
innych ludzi, a przy tym pozyskania dodatkowego źródła dochodów.

1. Zakres obowiązywania i stosowane prawo
1.1 W odniesieniu do stosunków prawnych pomiędzy LavaVitae a partnerami
biznesowymi obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Handlowe, jak
również udostępniony pod adresem lavavitae.com/pl/compensation-plan
system wynagrodzeń (dalej określane wspólnie „Zamów teraz odpłatnie”).
Ogólne Warunki Handlowe obowiązują także w odniesieniu do wszystkich
przyszłych czynności prawnych, również w przypadku braku wyraźnego
odniesienia do nich. Ogólne Warunki Handlowe w ich aktualnie obowiązującej
wersji są dostępne na stronie internetowej LavaVitae pod adresem
lavavitae.com/pl/terms-partner.
1.2 Sprzeczne, odmienne lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe
partnera biznesowego nie staną się częścią umowy, chyba że LavaVitae wyrazi
zgodę na ich obowiązywanie w sposób wyraźny w odniesieniu do określonej
czynności prawnej.
1.3 Obowiązuje prawo austriackie z wyłączeniem Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz
norm kolizyjnych austriackiego i europejskiego prawa prywatnego
międzynarodowego.
2. Oferta i zawarcie umowy
2.1 Prezentacja produktu na stronie lavavitae.com nie stanowi wiążącej oferty
LavaVitae. Wraz z naciśnięciem na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
i związanym z tym wysłaniem zamówienia na produkt klient składa wiążącą
ofertę dotyczącą zakupu wybranych przez niego produktów. Po wysłaniu
zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem
poczty elektronicznej na podany przez niego podczas składania zamówienia
adres mailowy. Umowa sprzedaży zamówionych produktów zostaje zawarta
wraz z potwierdzeniem zamówienia.
2.2 Każdy klient, który jest pełnoletni i posiada nieograniczoną zdolność do
podejmowania czynności prawnych, może swobodnie zdecydować, czy chce
zawrzeć partnerstwo biznesowe czy nie. Jeżeli klient podejmie decyzję o
niezawieraniu partnerstwa biznesowego, wówczas nie nabywa on żadnych
praw (w szczególności praw do prowizji i innych), które może nabyć partner
biznesowy. Warunkiem wstępnym partnerstwa biznesowego, a tym samym
korzystania z systemu ekonomicznego LavaVitae, jest zarejestrowanie się jako
klient bezpośredni i uzyskanie etykiety startowej po aktualnie obowiązującej
cenie oraz rejestracja jako partner biznesowy na stronie lavavitae.com z
podaniem wszystkich danych zawartych w formularzu online zgodnie z prawdą
i w sposób kompletny. Partner biznesowy jest zobowiązany informować
LavaVitae o wszelkich zmianach swoich danych bezzwłocznie i w sposób
udokumentowany. Partner biznesowy jest zobowiązany udokumentować
LavaVitae na żądanie prawidłowość podanych informacji, np. poprzez
przedłożenie dowodu tożsamości lub deklaracji podatkowej. Jeśli klient kupi
jeden z trzech pakietów startowych – zieloną, czerwoną lub niebieską etykietę
pod identyfikatorem innego klienta, to ten zostanie o tym poinformowany
przez LavaVitae pocztą elektroniczną. W rezultacie osoba polecająca ma
teraz 60 dni od rejestracji polecenia na zarejestrowanie się jako partner
biznesowy w LavaVitae, aby pozostać polecającym, a tym samym sponsorem
tego „nowego” partnera biznesowego. W przeciwnym razie prawo to wygasa,
a nowy partner biznesowy zostaje przeniesiony do sekcji Upline pierwszego
partnera biznesowego.
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2.3 Zasadniczo dla jednego partnera biznesowego możliwe jest zamówienie
maksymalnie trzech pakietów startowych, a tym samym stworzenie
maksymalnie trzech partnerskich numerów identyfikacyjnych i zawarcie
do trzech partnerstw biznesowych. Partnerskie numery identyfikacyjne
mogą zostać stworzone tylko pod tym samym sponsorem lub pod własnym
numerem identyfikacyjnym. Stworzenie więcej niż trzech partnerskich
numerów identyfikacyjnych jest dozwolone tylko na podstawie uzasadnionego
wniosku po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez LavaVitae. Prawo do
tworzenia partnerskich numerów identyfikacyjnych bez zgody nie przysługuje.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że jeden z partnerów biznesowych
stworzył więcej niż trzy partnerskie numery identyfikacyjne bez zgody
LavaVitae lub utworzył je pod różnymi sponsorami, LavaVitae zastrzega
sobie prawo do usunięcia stworzonych w sposób niedozwolony partnerskich
numerów identyfikacyjnych. W takim przypadku partner biznesowy traci
wszelkie prawa do prowizji, bonusów itp., które powiązane są z niedozwolonym
partnerskim numerem identyfikacyjnym.
2.4 Dopóki partner biznesowy posiada status „aktywny”, dopóty otrzymuje on
prowizje zgodnie z systemem wynagrodzeń. Partnerstwo biznesowe uważa
się za „aktywne”, jeżeli partner biznesowy w ciągu swojego indywidualnego
okresu rozliczeniowego (indywidualny okres rozliczeniowy to okres czasu,
który rozpoczyna się każdorazowo z dniem miesiąca rejestracji i kończy w
kolejnym miesiącu z datą rejestracji minus jeden dzień miesiąca zgodnie
z systemem wynagrodzeń, strona 36 zamówi i opłaci produkt o wartości
minimum 12 LavaCoin (LC). Jeżeli partner biznesowy zamówi i opłaci w swoim
indywidualnym okresie rozliczeniowym LC, który przekracza wymagany
min. LC dla statusu „aktywnego”, w przypadku nabycia każdych kolejnych 12
osobistych monet LavaCoin (dalej zwanych „LC”; „Min. liczba LC” oznacza co
najmniej 12 LC) zamówionych i opłaconych. Jeśli partner biznesowy zamawia
i płaci za produkty odpowiadające wartości „Min. liczba LC” w trakcie swojego
indywidualnego okresu rozliczeniowego, jego status pozostaje „aktywny”.
Jeśli zostanie nabyta minimalna liczba LC, do każdych dodatkowych 12 LC
jest dodawany kolejny miesiąc ze statusem „aktywny” (np. nabycie łącznie
24 LC w okresie rozliczeniowym powoduje ustawienie statusu „aktywny” dla
bieżącego i następnego okresu rozliczeniowego). Maksymalny okres, przez
jaki partner biznesowy może zabezpieczyć status „aktywny” na przyszłość,
wynosi 6 miesięcy. Zmiana na wyższy pakiet startowy (np. z zielonego (Green)
na czerwony (Red) lub niebieski (Blue) jest możliwa w każdej chwili w strefie
Back Office i wiąże się z poniesieniem kosztów administracyjnych w wysokości
29,00 EUR.
2.5 Partner biznesowy zobowiązuje się przechowywać dane dostępu,
wzgl. dane umożliwiające logowanie, jak również swój partnerski numer
identyfikacyjny w taki sposób, aby wykluczyć możliwość ich wykorzystania
przez osoby trzecie.
3. Ceny, koszty wysyłki i obsługi, płatność
3.1 Ceny podane na stronie lavavitae.com dla klientów z Polski są cenami w
PLN i zawierają podatek VAT w określonej ustawowo wysokości . Dodatkowo
należy opłacić podane na stronie lavavitae.com/pl/delivery i uzależnione od
kraju przeznaczenia koszty wysyłki i opłaty za obsługę.
3.2 Cena zakupu zamówionych produktów, koszty wysyłki i opłaty za
obsługę stają się wymagalne do zapłaty niezwłocznie po otrzymaniu
potwierdzenia zamówienia. Istnieje możliwość wyboru formy płatności:
karta kredytowa, PayPal, płatność z góry lub przelew natychmiastowy. W
przypadku płatności z góry polecenie zapłaty musi nastąpić niezwłocznie po
otrzymaniu potwierdzenia zamówienia z podaniem partnerskiego numeru
identyfikacyjnego Towar zostanie wysłany przez LavaVitae po wpłynięciu
płatności na podane konto. W przypadku płatności kartą kredytową, za
pośrednictwem systemu PayPal lub przelewem natychmiastowym podane
konto zostanie obciążone niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
3.3 W przypadku zawarcia przez partnera biznesowego abonamentu na
miesięczny zakup produktów płatność abonamentu staje się wymagalna
każdorazowo najpóźniej na 10 dni przed datą wysyłki produktów. Płatność
może również nastąpić na podstawie zlecenia stałego. Wysyłka nastąpi po
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wpłynięciu płatności. W przypadku przelewów bankowych należy w tytule
koniecznie podać partnerski numer identyfikacyjny, aby płatność mogła zostać
przyporządkowana.

Jeżeli partnerstwo biznesowe uzyska ponownie status „pasywny”, wówczas
maksymalnie 6-miesięczny okres partnerstwa biznesowego o statusie
„pasywnym” zaczyna być liczony od nowa.

4. Dostawa, zwłoka, zastrzeżenie prawa własności

5.4 Jeżeli partner biznesowy w okresie 6 miesięcy od zmiany statusu na
„pasywny” nie zamówi i nie opłaci produktu o wartości Min. liczba LC,
wówczas traci on nieodwołalnie status partnera biznesowego. Partner
biznesowy otrzymuje w systemie LavaVitae status „klient” i od tego momentu
traci wszelkie prawa do prowizji, bonusów itp. Zakończenie partnerstwa
biznesowego nie narusza zobowiązania partnera biznesowego do zapłaty za
już otrzymane produkty.

4.1 Wysyłka pakietu startowego (zielonego (Green Label), czerwonego (Red
Label) lub niebieskiego (Blue Label)) następuje w przeciągu 7-10 dni roboczych
od daty wpłynięcia płatności. Towar w ramach abonamentu jest wysyłany po
wpłynięciu płatności. Podane okresy i terminy dostaw są w miarę możliwości
dotrzymywane przez LavaVitae. Są one – o ile nie uzgodniono inaczej –
niewiążące i należy je rozumieć jako prawdopodobny termin wysyłki do
partnera biznesowego. Odstąpienie od umowy przez partnera biznesowego
z powodu zwłoki w dostawie jest możliwe tylko pod warunkiem wyznaczenia
minimum dwutygodniowego terminu dodatkowego. Odstąpienie od umowy
musi nastąpić w formie pisemnej.
4.2 Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba LavaVitae w Villach. Koszty i
ryzyko transportu ponosi partner biznesowy. W przypadku braku odmiennych
uzgodnień towar dostarczany jest na adres dostawy podany przez partnera
biznesowego w zamówieniu.
4.3 LavaVitae dokłada starań, aby produkty zostały wysłane w jednej przesyłce.
W przypadku gdy nie jest to możliwe, LavaVitae jest uprawniona do dostaw
częściowych bez naliczania dodatkowych kosztów wysyłki.
4.4 Każdy dostarczony produkt pozostaje własnością LavaVitae do momentu
uiszczenia pełnej zapłaty. Przed dokonaniem pełnej płatności partner
biznesowy nie jest uprawniony do przekazania osobom trzecim lub zużycia
towaru.
5. Zakończenie umowy
5.1 Partner biznesowy jest uprawniony do wypowiedzenia partnerstwa
biznesowego bez podawania przyczyn i bez zachowania terminu
wypowiedzenia każdorazowo na koniec miesiąca kalendarzowego drogą
mailową na adres support@lavavitae.com.
5.2 Strony umowy są ponadto uprawnione do wypowiedzenia partnerstwa
biznesowego z ważnego powodu bez zachowania terminu wypowiedzenia ze
skutkiem natychmiastowym. Za ważną przyczynę dla LavaVitae należy uznać w
szczególności przypadek, gdy (i) partner biznesowy, który osiągnął w systemie
wynagrodzeń poziom kariery 6 lub wyższy, działa na rzecz konkurencji (por.
punkt 6.9), (ii) partner biznesowy narusza istotne postanowienia Ogólnych
Warunków Handlowych, w szczególności tworząc w sposób niedozwolony
więcej niż trzy partnerskie numery identyfikacyjne (por. punkt 2.4), dystrybuuje
produkty w sposób nieuczciwy, narusza prawa autorskie (por. punkt 10.4) lub
działa w jakikolwiek sposób na szkodę firmy LavaVitae, (iii) jest niewypłacalny
w rozumieniu prawa upadłościowego lub (iv) w przypadku zaistnienia innego
ważnego powodu, wymienionego w sposób wyraźny w niniejszych Ogólnych
Warunkach Handlowych.
5.3 Jeżeli partner biznesowy w przeciągu swojego indywidualnego okresu
rozliczeniowego nie zamówi i nie opłaci produktu o wartości Min. liczba LC,
wówczas status partnerstwa biznesowego zostanie automatycznie zmieniony
z „aktywnego” na „pasywny”. Okres partnerstwa biznesowego ze statusem
„pasywnym” wynosi maks. 6 miesięcy. Od momentu zmiany statusu na
„pasywny” partner biznesowy przestaje być uprawniony do gromadzenia SV
i nie otrzymuje również żadnych prowizji zespołowych oraz ewentualnych
„bonusów” zgodnie z systemem wynagrodzeń. Powyższe zmiany nie
naruszają ustaleń dotyczących prowizji bezpośrednich (patrz: aktualny system
wynagrodzeń), które w dalszym ciągu będą naliczane i wypłacane również
partnerom biznesowym, którzy posiadają status „pasywny”. W momencie, w
którym partner biznesowy o statusie „pasywnym” zamówi i opłaci produkt o
wartości minimum 12 SV, partnerstwo biznesowe otrzyma ponownie status
„aktywny” (wyjątek: płatność z góry – w tym przypadku partnerstwo biznesowe
otrzyma od LavaVitae status „aktywny” dopiero w kolejnym dniu roboczym po
dniu, w którym kwota rachunku została zaksięgowana na koncie bankowym).
Od tego momentu partner biznesowy jest znów uprawniony do gromadzenia
SV i zarabiania prowizji zespołowych zgodnie z systemem wynagrodzeń.
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5.5 W przypadku zwyczajnego wypowiedzenia partnerstwa biznesowego lub
zmiany statusu na „klient ” partner biznesowy zachowuje dostęp do strefy
Back Office przez okres dwóch tygodni. Prowizje uzyskane do momentu
zakończenia partnerstwa biznesowego zostaną wykorzystane w pierwszym
rzędzie na pokrycie nieuregulowanych zobowiązań partnera biznesowego.
Partner biznesowy może zażądać wypłaty ewentualnej kwoty pozostałej po
pokryciu powyższych zobowiązań za pośrednictwem strefy Back Office lub
po jej zablokowaniu – przez okres trzech lat od zakończenia partnerstwa
biznesowego – za pośrednictwem oferowanej przez LavaVitae usługi wsparcia
na stronie support@lavavitae.com. W przypadku gdy partner biznesowy po
zmianie swojego statusu na „klient” zechce ponownie zawrzeć partnerstwo
biznesowe lub zarejestrować się jako klient bezpośredni, będzie mógł to
zrobić w każdej chwili pod tym samym sponsorem. Stworzenie nowego
partnerskiego numeru identyfikacyjnego, a tym samym rozpoczęcie na
nowo partnerstwa biznesowego po wypowiedzeniu zwyczajnym pod innym
sponsorem wymaga okresu przejściowego, który wynosi sześć miesięcy
od zakończenia pierwotnego partnerstwa biznesowego. W przypadku
wypowiedzenia z ważnej przyczyny dostęp do strefy Back Office zostanie
niezwłocznie zablokowany i wyczyszczony przez LavaVitae. Ewentualnie
pozostałe środki zostaną przekazane przelewem na ostatnie podane konto
bankowe partnera biznesowego.
6. Prawo do prowizji oraz warunki systemu LavaVitae
6.1 Partner biznesowy oświadcza, że zna system wynagrodzeń LavaVitae,
który stanowi integralną część Ogólnych Warunków Handlowych
i jest dostępny do pobrania na stronie internetowej pod adresem
lavavitae.com/pl/compensation-plan, oraz w sposób wyraźny akceptuje jego
postanowienia.
6.2 Wypracowane bonusy i prowizje, które reguluje system wynagrodzeń
LavaVitae, trafiają wyłącznie na specjalnie w tym celu utworzone konto
identyfikacyjne (konto partnerskie) w strefie Back Office partnera
biznesowego (grupa dochodowa 1 i 2: tygodniowo – grupa dochodowa
3: miesięcznie) , z którego partner biznesowy może przetransferować
środki na swój rachunek bieżący lub zasilić nimi kartę Payoneer Prepaid.
Zgłoszone wypłaty zostaną zrealizowane przez LavaVitae w przeciągu pięciu
dni roboczych banku od złożenia zlecenia wypłaty. W przypadku przelewu
prowizji następuje każdorazowo obciążenie konta identyfikacyjnego (konta
partnerskiego) partnera biznesowego opłatą za dokonaną transakcję, która
jest różna w zależności od kraju, ale wynosi minimum 0,50 EUR.
6.3 Prawo partnera biznesowego do prowizji z tytułu rozliczenia Premia
za liczbę poziomów jest ograniczone stosownie do postanowień systemu
wynagrodzeń poprzez zastosowanie górnych granic wynagrodzenia na okres
rozliczeniowy (= na tydzień) w zależności od pakietu startowego. Kwota
wartości przekraczająca maksymalną wartość graniczną dla danego okresu
rozliczeniowego przepada w całości i nie zostaje uwzględniona w kolejnym
okresie rozliczeniowym.
6.4 Możliwość zmiany sponsora wymaga w każdym konkretnym przypadku
osobnych negocjacji z LavaVitae. Prawo do zmiany sponsora bez uprzednich
uzgodnień nie przysługuje. Stosowną prośbę można wystosować drogą
mailową z podaniem okoliczności sprawy na adres support@lavavitae.com.
6.5 Partner biznesowy nie jest uprawniony do odsprzedaży produktów Zeolit,
o ile nie posiada on stosownego uprawnienia do prowadzenia działalności
jako doradca ds. produktów medycznych, jednak w każdym miesiącu
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kalendarzowym otrzymuje możliwość nabycia większej partii produktów Zeolit
na pokrycie osobistego zapotrzebowania swojego bliskiego otoczenia (np.
rodzina, krewni i znajomi), jak również w celu wykorzystania do różnych akcji
reklamowych i marketingowych. Odsprzedaż za pośrednictwem Internetu jest
surowo zabroniona w odniesieniu do wszystkich produktów LavaVitae.
6.6 LavaVitae udostępnia partnerowi biznesowemu zaplecze administracyjne
(Back Office). Poniesione przez LavaVitae koszty udostępnienia, jak również
utrzymanie strefy Back Office zostają pokryte wraz z zamówieniem i
opłaceniem pakietu startowego (wyjątek: system BMS to odpłatne narzędzia
zgodnie z OWH time4change).
6.7 Od określonych stopni kariery LavaVitae może zaoferować partnerowi
biznesowemu dodatkowe świadczenia usługi dotyczące, które są indywidualne
i nie są ujęte w systemie wynagrodzeń. Stosowne warunki i wymogi zostaną
przekazane do wiadomości partnerowi biznesowymi osobno.
6.8 Raz osiągnięty i potwierdzony przez LavaVitae poziom kariery pozostaje
utrzymany przez cały okres trwania aktywnego, wzgl. pasywnego partnerstwa
biznesowego. Bieżące prowizje i ewentualne bonusy będą jednak wypłacane
tylko na podstawie stopnia kariery, na który partner biznesowy zakwalifikował
się w poprzednim miesiącu zgodnie z „Kwalifikacją systemu wynagrodzeń do
kolejnego kryterium kariery punkt 3” (patrz: system wynagrodzeń, strona
33/34).
6.9 Gdy partner biznesowy osiągnie w systemie wynagrodzeń poziom
kariery 6, wówczas zobowiązuje się on od tego momentu na czas trwania
swojego partnerstwa biznesowego nie działać na rzecz firmy będącej
konkurencją dla LavaVitae lub firm z nią powiązanych (§ 228 austriackiego
kodeksu przedsiębiorstw (UGB)) w jakikolwiek sposób, samodzielnie lub
niesamodzielnie oraz nie nabywać pośrednio lub bezpośrednio udziałów
w takim przedsiębiorstwie konkurencyjnym i nie obejmować funkcji w jego
organach. Ponadto zobowiązuje się on nie rozwijać jakichkolwiek działań
mających na celu odbieranie klientów lub pracowników LavaVitae na rachunek
własny lub obcy bądź nieodpłatnie lub wspierać w tym zakresie osoby trzecie.
7. Potwierdzenie działalności gospodarczej jako partner biznesowy oraz
gwarancja rekompensaty strat
7.1 Partner biznesowy potwierdza poprzez swoją rejestrację w sposób
wyraźny, że rejestruje się w LavaVitae jako samodzielny przedsiębiorca, a
nie jako konsument. Partner biznesowy zapewnia, że jest samodzielnym
przedsiębiorcą i nie jest zatrudnionym, wspólnikiem, przedstawicielem
handlowym, reprezentantem lub franczyzobiorcą LavaVitae. LavaVitae
przysługuje w każdej chwili prawo zażądania przedłożenia uprawnienia
do prowadzenia działalności gospodarczej lub uzasadnienia, dlaczego
wnioskowanie o wydanie takiego uprawnienia nie było możliwe.
7.2 Partner biznesowy zapewnia, że jest sam odpowiedzialny za
przestrzeganie warunków prawnych swojej działalności gospodarczej. Dotyczy
to w szczególności ewentualnego zobowiązania ustawowego do zgłoszenia
swojej działalności oraz odprowadzania podatków, składek na ubezpieczenie
społeczne i innych opłat. Partner biznesowy ma świadomość, że sam jest
odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków, składek, wydatków i innych
kosztów, które powstają w związku z prowadzoną przez niego samodzielną
działalnością gospodarczą, w szczególności również za podróże, wyżywienie,
noclegi, sekretariat, rozmowy zamiejscowe i inne wydatki.
7.3 Partner biznesowy zapewnia, że podane przez niego informacje są zgodne
z prawdą. W przypadku podania nieprawdziwych informacji LavaVitae ma
prawo zakończyć partnerstwo biznesowe ze skutkiem natychmiastowym i
wykluczyć partnera biznesowego z systemu LavaVitae, pozbawiając go prawa
do wszelkich roszczeń. Partner biznesowy oświadcza, że zwolni LavaVitae
z wszelkiej odpowiedzialności oraz zapewni, że nikt nie będzie dochodził
od LavaVitae roszczeń wynikających z podania przez partnera biznesowego
nieprawdziwych informacji i/lub nieprzestrzegania jego zobowiązań
ustawowych.
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8. Wyłączenie odpowiedzialności
8.1 Wyłącza się roszczenia odszkodowawcze partnera biznesowego,
chyba że są one skutkiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa
ze strony LavaVitae. W przypadku zwykłego niedbalstwa LavaVitae
ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody osobowe. Wyłączenie lub
ograniczenie odpowiedzialności LavaVitae dotyczy w takim samym stopniu
odpowiedzialności osobistej pracowników, przedstawicieli oraz pomocników
i wykonawców LavaVitae.
8.2 LavaVitae nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, utracony
zysk, utratę odsetek, niezrealizowane oszczędności, szkody następcze i
majątkowe oraz szkody w wyniku roszczeń osób trzecich.
8.3 Przepisy ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w
związku z wadliwością produktu pozostają nienaruszone.
8.4 Udzielenie gwarancji na wszystkie dane i informacje na stronie internetowej
LavaVitae, w broszurach informacyjnych i prezentacjach wszelkiego rodzaju
nie jest możliwe mimo starannego przygotowania i w związku z tym LavaVitae
nie może ponosić z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ponadto
LavaVitae zastrzega sobie prawo do podejmowania w każdej chwili zmian i
uzupełnień treści bez uprzedzenia. 9. Zmiana Ogólnych Warunków Handlowych
9.1 LavaVitae jest uprawniona do zmian niniejszych Ogólnych Warunków
Handlowych oraz innych warunków. LavaVitae przeprowadzi zmiany tylko
w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, w szczególności w
następstwie pojawienia się nowinek technicznych, zmian orzecznictwa i
podstaw ustawowych lub innych istotnych przyczyn.
9.2 Zmiany wymagają zgody partnera biznesowego. W przypadku gdy partner
biznesowy odmówi zgody na zmienione Ogólne Warunki Handlowe, LavaVitae
ma prawo wypowiedzieć stosunek biznesowy z ważnej przyczyny ze skutkiem
natychmiastowym.
9.3 Zmienione Ogólne Warunki Handlowe lub inne warunki zostaną podane do
informacji partnera biznesowego za pośrednictwem newslettera lub w inny
sposób.
10. Ochrona danych, prawa autorskie i PR
10.1 W firmie LavaVitae przywiązujemy szczególną wagę do ochrony danych
osobowych naszych partnerów biznesowych. LavaVitae wykorzystuje dane
osobowe dostarczone przez partnera biznesowego w celu zawierania
umów, realizacji umów i utrzymywania kontaktów handlowych. LavaVitae
zobowiązuje się do wykorzystywania tych danych osobowych tylko w
absolutnie koniecznym zakresie i zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
oraz do ostrożnego obchodzenia się z nimi. Wykorzystanie to obejmuje również
przekazywanie danych do zewnętrznych usługodawców, którzy są niezbędni
do realizacji umowy (np. usługi dostawy). Więcej informacji na temat prawa
ochrony danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności LavaVitae
pod adresem lavavitae.com/index.php/ochrona-danych.html.
10.2 Partner biznesowy wyraża w sposób wyraźny zgodę na to, aby jego
dane mogły być przekazywane właściwym organom zgodnie z mającymi
odpowiednio zastosowanie przepisami podatkowymi, w szczególności w
związku z obowiązkami meldunkowymi zgodnie z austriacką ustawą o podatku
dochodowym (EstG) oraz włoskim opodatkowaniem u źródła.
10.3 Partner biznesowy będzie informowany o ofertach, akcjach itp. za
pośrednictwem newslettera. Z chwilą złożenia zamówienia, wzgl. rejestracji
partner biznesowy wyraża w sposób wyraźny zgodę na otrzymywanie
newslettera od LavaVitae do odwołania. Prawa autorskie i inne prawa
dotyczące treści, które zostały zamieszczone na stronie lavavitae.com, muszą
być przestrzegane przez wszystkich partnerów biznesowych. Dotyczy to w
szczególności ich wykorzystywania, publikacji i powielania, niezależnie od
zastosowanej metody i celu takiego działania. Tworzenie stron internetowych
(homepages), docelowych stron internetowych (landing pages), kont na
portalu Facebook itp. z wykorzystaniem oznaczenia LavaVitae jest partnerom
biznesowym surowo zabronione . Jednak LavaVitae umożliwia partnerom
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biznesowym utworzenie osobistej strony LavaVitae w serwisie Facebook
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi reklamy lavavitae.com/PDF/pl/socialmedia.pdf. Zdjęcia i treści wykorzystane na tej osobistej stronie LavaVitae w
serwisie Facebook muszą być przed opublikowaniem zweryfikowane przez
LavaVitae zgodnie z opisem w przewodniku. W żadnym wypadku nie wolno
używać samodzielnie utworzonych i niezatwierdzonych treści. Jakiekolwiek
naruszenie tego postanowienia uprawnia LavaVitae do natychmiastowego
rozwiązania umowy handlowej.
10.4 Partner biznesowy może dodawać zdjęcia w strefie Back Office. Partner
biznesowy oświadcza, że jest wyłącznym posiadaczem praw do korzystania ze
zdjęć i nie narusza praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i / lub
praw do korzystania). LavaVitae nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie
praw osób trzecich i w w związku z tym partner biznesowy zwolni LavaVitae od
jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz zapewni, że nikt nie
będzie dochodził od LavaVitae roszczeń wynikających z naruszenia praw osób
trzecich (obejmuje to również koszty reprezentacji prawnej oraz niezbędne
koszty postępowania). Partner biznesowy wyraża już teraz nieodwołalnie
zgodę na publikowanie i wykorzystywanie tych zdjęć przez LavaVitae do innych
celów (w szczególności do celów reklamowych) bez konieczności uzyskania
ponownej zgody i nieodpłatnie.
10.5 W celu korzystania z odpłatnego systemu BMS w strefie Back Office
konieczne jest zawarcie odrębnej umowy z jej oferentem – time4change
GmbH. Zapytania w tej sprawie można również kierować na adres support@
lavavitae.com.

12.2 Przeniesienie partnerskiego numeru identyfikacyjnego w przypadku
dziedziczenia wymaga przedłożenia prawomocnej decyzji stwierdzającej
nabycie spadku lub równoważnego dokumentu, a w przypadku wielu
spadkobierców (wspólność majątku) ustanowienia i wymienienia z nazwiska
osoby jako wspólnego przedstawiciela i partnera kontaktowego.
13. Akcje bonusowe i konkursy
13.1 LavaVitae zastrzega sobie prawo do organizowania od czasu do czasu
akcji bonusowych i / lub konkursów. Szczegóły i dodatkowe warunki dotyczące
konkretnej akcji bonusowej i / lub konkursu zostaną podane do wiadomości
osobno.
13.2 Czas trwania akcji bonusowej lub konkursu, w którym akcja i / lub konkurs
jest oferowana/-y, zostanie podany na stronie internetowej LavaVitae lub na
stronach akcji bonusowej lub konkursu. W przypadku niepodania tego okresu
akcja bonusowa lub konkurs kończy się wraz z zakończeniem funkcjonowania
danej strony internetowej lub strony akcji bonusowej lub konkursu. LavaVitae
zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji bonusowej lub konkursu w
każdej chwili według własnego uznania i bez podania przyczyn (również
przedterminowo).
13.3 Partnerzy biznesowi, którzy uczestniczą w akcji bonusowej i / lub
konkursie, wyrażają już teraz nieodwołalnie zgodę na wykorzystywanie, a także
upublicznianie ich nazwiska, zdjęcia oraz informacji o ich kraju pochodzenia do
celów reklamowych oraz innych celów przez LavaVitae bezpłatnie i przez czas
nieokreślony.

11. Nieskuteczność poszczególnych postanowień, właściwość miejscowa
sądu
11.1 W przypadku gdy jedno z powyższych postanowień jest lub stanie się
w całości lub częściowo nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność
pozostałych postanowień. (Częściowo) nieskuteczne postanowienie
należy zastąpić postanowieniem, które jest najbardziej zbliżone do sensu
postanowienia (częściowo) nieskutecznego.
11.2 Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku ze stosunkami
prawnymi pomiędzy LavaVitae i partnerami biznesowymi będzie rozstrzygał
sąd powszechny właściwy dla siedziby LavaVitae.
12. Następstwo prawne
12.1 Partner biznesowy przyjmuje do wiadomości i wyraża w sposób wyraźny
zgodę na to, że niedopuszczalne jest dokonywanie na własną rękę zmiany
partnerskiego numeru identyfikacyjnego poprzez wprowadzenie danych
osoby trzeciej. Przeniesienie partnerstwa biznesowego na osobę trzecią
jest dozwolone tylko po uprzednim uzyskaniu zgody LavaVitae. Następstwo
prawne wymaga osobnych uzgodnień z LavaVitae. Stosowną prośbę można
wystosować drogą mailową z podaniem okoliczności sprawy na adres
support@lavavitae.com.
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