
REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO EMPIK B2B 

 

Definicje 

1. Program Partnerski EMPIK lub Program – program o charakterze biznesowym i partnerskim, 

skierowany do Klientów współpracujących z EMPIK, niebędących konsumentami w myśl art. 

221 Kodeksu cywilnego.  

2. Organizator lub EMPIK – Empik – spółka pod firmą Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-

017), ul. Marszałkowska 116/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 

5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 275 388 578,00 zł 

wpłaconym w całości, działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rachunek podmiotów 

powiązanych. 

3. Uczestnik, Klient lub Partner Biznesowy – klient współpracujący z EMPIK, nie będący 

konsumentem w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego, akceptujący niniejszy Regulamin Programu 

Partnerskiego EMPIK B2B. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału w Programie Partnerskim EMPIK B2B 

(zwanym dalej „Programem”), organizowanym przez EMPIK, skierowanym do Uczestników. 

2. Przystąpienie Uczestnika do Programu odbywa się poprzez złożenie podpisu na jednym 

egzemplarzu Regulaminu. Jednocześnie Uczestnik potwierdza, iż przed przystąpieniem do 

Programu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz w pełni akceptuje wszystkie jego 

postanowienia i warunki uczestnictwa w Programie. 

Cel Programu 

3. Prowadzenie Programu jest częścią długofalowej strategii EMPIK w zakresie budowania oraz 

rozwijania trwałych i transparentnych relacji ze swoimi partnerami biznesowymi. Celem 

Programu jest zacieśnienie współpracy i wzrost poczucia partnerstwa dla obydwu stron relacji 

biznesowej, tj. zarówno Klienta jak i EMPIK. Ze względu na partnerski i biznesowy charakter 

Programu zamiarem Organizatora jest zacieśnianie i rozszerzanie współpracy EMPIK z 

partnerami biznesowymi, wsparcie w rozwijaniu ich biznesów, a także oferowanie Klientom 

niezbędnego wsparcia odnoszącego się do tzw. rozszerzonego poziomu produktu EMPIK. 

Korzyści dla Uczestnika 

4. Program jest związany z przywilejami dla Partnerów Biznesowych EMPIK, przez co należy 

rozumieć oferowanie Partnerom Biznesowym pakietu korzyści, szczegółowo określonego dla 

poszczególnych grup, zgodnie z pkt. 6. Szczegółowy opis korzyści dla Partnerów Biznesowych 

zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

Segmentacja oraz jej kryteria 

5. W ramach Programu  Uczestnicy zostają przypisani do jednej z trzech grup: 

✓ Platynowej, 

✓ Złotej,  

✓ Brązowej.   

6. Przypisanie Klienta do jednego z ww. segmentów odbywa się w wyniku ewaluacji współpracy 

z ostatniego roku, w oparciu o kryteria, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 

do niniejszego Regulaminu, a wśród których znajduja się m.in.:  



• obrót osiągnięty z Empik, 

• liczba tytułów w ofercie Empik: książki papierowej, e-book, audio mp3 

Coroczna weryfikacja segmentowa 

7. Organizator dokonywać będzie corocznie weryfikacji Klientów pod kątem spełniania kryteriów 

przypisania do danego segmentu. Powyższa ewaluacja obejmować będzie okres od [   ] roku 

poprzedniego do [    ] roku bieżącego włącznie, a w jej wyniku zasadniczo możliwe będzie 

utrzymanie dotychczasowego statusu lub przejście do wyższego segmentu i skorzystanie z 

przygotowanej tam rozszerzonej oferty produktu. Warunkiem pozostawania w danym 

segmencie jest stała, dobra współpraca z EMPIK, w tym w szczególności spełnianie kryteriów 

segmentacji, o których mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu. Jeżeli w wyniku corocznej 

weryfikacji okaże się, że dany Klient przestał spełniać kryteria przypisania do danego segmentu, 

traci on uprawnienia dotyczące korzystania z rozszerzonej oferty produktu w dotychczasowym 

segmencie. Informacja dotycząca wyniku corocznej weryfikacji segmentowej zostanie 

przekazana Uczestnikowi na piśmie. EMPIK zastrzega sobie również prawo do dokonania 

weryfikacji w trakcie bieżącego roku rozliczeniowego. Jeżeli w wyniku takiej weryfikacji 

okazałoby się, że Klient przestał spełniać warunki do pozostania w dotychczasowym wyższym 

segmencie, obniżenie jego statusu w ramach Programu nastąpi najwcześniej po 3 miesiącach od 

stwierdzenia takiego faktu. Na wniosek Klienta, EMPIK może dokonać weryfikacji w każdym 

momencie i zakwalifikować Klienta do innego niż dotychczasowy segment. Przejście do 

wyższego segmentu i tym samym objęcie rozszerzoną ofertą produktu następuje w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od momentu weryfikacji wniosku.  

Zasięg Programu i jego ramy czasowe 

8. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w Programie jest 

bezpłatny i dobrowolny.  

9. Program jest skierowany do wszystkich Klientów współpracujących z EMPIK, po spełnieniu 

kryteriów przypisania do danej grupy (segmentacja), o których mowa w pkt. 6 niniejszego 

Regulaminu.  

10. Program wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku i obowiązuje przez czas nieokreślony, 

do momentu jego zakończenia przez Organizatora. Zamierzeniem EMPIK jest długoterminowe 

(wieloletnie) wspieranie swoich Partnerów Biznesowych, niemniej jednak Organizator 

zastrzega sobie prawo zawieszenia bądź zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez 

podania przyczyny. Decyzja Organizatora o zawieszeniu bądź zakończeniu Programu nie 

narusza dotychczasowych praw Uczestnika, nabytych w ramach danego segmentu, co oznacza, 

że Uczestnik jest uprawniony do korzystania z rozszerzonej oferty produktu w ramach swojego 

segmentu do daty, w której Program przestanie obowiązywać w związku z jego zawieszeniem 

bądź zakończeniem przez Organizatora.  

11. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu i/lub 

modyfikacji oferty EMPIK w ramach Programu. O zakończeniu Programu, a także o wszelkich 

zmianach warunków i zasad Programu, tj. Regulaminu bądź oferty EMPIK w ramach Programu, 

Uczestnicy zostaną poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem, na piśmie.  

 

Tryb reklamacyjny 

12. Reklamacje oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Programu można zgłaszać na piśmie: na 

adres Organizatora. Reklamacje oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Organizatora w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania. 

Wykluczenie i rezygnacja z uczestnictwa w Programie 



13. Poważne naruszenie zasad Programu określonych w Regulaminie może spowodować 

wykluczenie Uczestnika i odebranie mu uprawnień związanych z rozszerzonym poziomem 

produktu. O wykluczeniu i odebraniu uprawnień decyduje Organizator.  

14. Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy uczestnictwa w Programie za 3-miesięcznym, 

pisemnym wypowiedzeniem, przesłanym na adres Organizatora. 

Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora 

15. Działania Organizatora związane z Programem mają na celu wzmocnienie relacji biznesowo- 

partnerskich z Uczestnikiem. Oferowany Uczestnikowi przez Organizatora pakiet korzyści ma 

charakter wyłącznie wspierający rozwój biznesu Klienta. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wynikające z działań lub zaniechań Uczestnika, podjętych na 

skutek lub w związku z Programem. 

Autorskie prawa majątkowe 

16. Organizator jest właścicielem wszelkich praw autorskich, znaków handlowych, praw własności 

intelektualnej oraz wszelkich innych praw pokrewnych związanych z działalnością prowadzoną 

przez Organizatora, a z którymi Uczestnik mógłby mieć do czynienia w ramach Programu. 

Żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią o ich przeniesieniu na Uczestnika. 

III. Postanowienia końcowe 

17. Uczestnik poprzez przystąpienie do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Programu. 

18. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników są przetwarzane w celu ich marketingowego 

wykorzystania w ramach realizacji Programu, wyłącznie przez Organizatora, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.). Informacje dotyczące poszczególnych Uczestników nie będą przekazywane osobom 

trzecim. 

19. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora na podany adres e-mail wiadomości 

o tematyce związanej z przedmiotem Programu, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

20. Wszelkie informacje dotyczące Programu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią 

oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

21. Niniejszy Regulamin jest dostępny w internecie pod adresem [   ] 

22. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

23. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie. W 

przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni, każda ze stron ma prawo wnieść o 

rozstrzygnięcie do sądu powszechnego, właściwego według siedziby Organizatora 

 


