Umowa brokerska nr:
Broker:

Nr umowy wypełnia Zielony Admin Sp. z o.o.

Nazwa firmy Brokera wypełnia Broker lub Zielony Admin Sp. z o.o.

Ver
1.0

Umowa brokerska dla osoby fizycznej o dzieło akwizycji uczestnictwa w Systemie Zielony
Umowa z dnia ...................................................................................... zawarta w .......................................................................................... pomiędzy:
Zamawiającym:
ZIELONY ADMIN SP Z O.O. ul. Bankowa 5, 27-200 Starachowice wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000542384, NIP
6642132717, Regon 360731584, reprezentowaną przez:
Arkadiusz Pająk – Prezes Zarządu
zwanym dalej Administratorem,
a Wykonawcą:
.......................................................................................................................................................................................................................................
adres: .............................................................................................................................................................................................................................
zwanym dalej Brokerem.
zwanymi dalej łącznie Stronami.
Definicje:
System ZIELONY – system wielostronnych rozliczeń rachunkowych transakcji handlowych zawieranych pomiędzy Uczestnikami systemu, gdzie
Administrator pełni rolę clearingowo - rozliczeniową.
PLZ / ZIELONY, umowna jednostka rozliczeniowa wewnątrz Systemu Zielony; zapis księgowy stanowiący równowartość złotego polskiego 1PLN=1PLZ.
PLZ stanowi jedynie zapis wartości dokonanych transakcji.
Administrator - podmiot zarządzający Systemem Zielony i świadczący usługi na rzecz Uczestników.
Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub rolnik, zaakceptowany przez Administratora, który zastrzega sobie prawo
akceptacji bądź odmowy członkostwa i nie jest zobligowany do uzasadniania swej decyzji, ale zawarł umowę uczestnictwa z Administratorem.
Uczestnikiem jest również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która podpisała Umowę brokerską dla osób fizycznych (broker –
osoba fizyczna).
Broker - uczestnik - Jest to Uczestnik, który podpisał Umowę brokerską, w ramach której świadczy usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu nowych
Uczestników do Systemu Zielony.
Broker - osoba fizyczna – Jest to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która podpisała niniejszą Umowę brokerską dla osób
fizycznych, w ramach której świadczy usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu nowych Uczestników do Systemu Zielony, zwany dalej Brokerem. Osoba
fizyczna podpisująca niniejszą Umowę brokerską wraz z załącznikami staje się równocześnie Uczestnikiem Systemu Zielony.
Broker poziom 1 – Jest to Uczestnik pozyskany przez Brokera, który podpisał Umowę brokerską, w ramach której świadczy usługi pośrednictwa w
pozyskiwaniu nowych Uczestników do Systemu Zielony.
Broker poziom 2 – Jest to Uczestnik pozyskany przez Brokera poziom 1, który podpisał Umowę brokerską, w ramach której świadczy usługi
pośrednictwa w pozyskiwaniu nowych Uczestników do Systemu Zielony.
Konsument – Osoba posiadająca niebiznesowe, darmowe konto w Systemie Zielony.
PLZ / ZIELONY - Umowna jednostka rozliczeniowa wewnątrz Systemu Zielony; zapis księgowy stanowiący równowartość złotego polskiego 1PLN=1PLZ.
PLZ stanowi jedynie zapis wartości dokonanych transakcji.
Zastrzeżenia umowne – zastrzeżenia powstałe na skutek uzgodnień pomiędzy stronami nie znajdujące swoich odpowiedników w polskim prawie.
Właściwa staranność wykonywania umowy - wykonanie uwzględniające najlepszy interes pozyskiwanego nowego Uczestnika Systemu ZIELONY oraz
Administratora, zgodnie z polskim prawem.
Dokumenty wewnętrzne - dokumenty stanowiące własność Administratora obejmujące: materiały szkoleniowe, mowy brokerskie, dane finansowe i
handlowe Uczestników Systemu ZIELONY zawarte w udostępnionym oprogramowaniu, rozporządzenia wewnętrzne zwłaszcza te, które definiują lub
wskazują na strategie rozwoju Systemu ZIELONY.
Pośrednictwo – zakres czynności wykonywanych przez brokera polegających na przedstawianiu oferty uczestnictwa i pośredniczenie pomiędzy nowym
uczestnikiem, a Administratorem.
Regulamin – Zbiór zasad wraz z tabelą opłat i prowizji stanowiący integralną część niniejszej Umowy o współpracy.
Konto Uczestnika - konto rozliczeniowe transakcji w PLZ, do którego Administrator nadaje login i hasło. Konto Uczestnika zawiera zapis wszystkich
transakcji Uczestnika w Systemie Zielony oraz umożliwia samodzielne dokonywanie transakcji i samodzielne tworzenie ofert handlowych oraz
zapotrzebowań Uczestnika.
Limit konta - maksymalna pojemność Konta Uczestnika – określana przez Uczestnika w umowie uczestnictwa do Systemu Zielony. Osiągnięcie
maksymalnej pojemności konta automatycznie blokuje dalszą możliwość przyjmowania zapłaty w formie PLZ w Systemie Zielony, przez Uczestnika.
Opłata prowizyjna - opłata pobierana przez Administratora z tytułu kosztów administrowania systemem. Opłata Prowizyjna naliczana jest tylko od
obrotów w PLZ na koncie Uczestnika w Systemie Zielony.
Roczna opłata administracyjna - roczny koszt uczestnictwa Uczestnika w Systemie Zielony, ponoszony za każdy rok obowiązywania i realizowania
umowy.
Roczna opłata za zniesienie prowizji – opłata, znosząca wszelkie prowizje od transakcji zarejestrowanych na Koncie Uczestnika.
Roczna opłata za zmniejszenie prowizji – opłata, po wniesieniu której, prowizja od transakcji zarejestrowanych na koncie Uczestnika zostaje
zmniejszona.
Okres rozliczeniowy – 12 miesięcy.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Broker zobowiązuje się do wykonania określonego w umowie brokerskiej dla osoby fizycznej dzieła, a Administrator do zapłaty wynagrodzenia.
2. Przedmiotem umowy brokerskiej dla osoby fizycznej jest zawarcie minimum jednej Umowy Uczestnictwa do Systemu Zielony w okresie
kwartalnym, od momentu podpisania niniejszej umowy.

3. Broker wykona dzieło w miejscu wykonania pracy.
4. Dzieło będzie wykonane zgodnie z Warunkami współpracy w zakresie akwizycji uczestnictwa w Systemie ZIELONY oraz Warunkami
uczestnictwa w Systemie ZIELONY, które stanowią kolejno załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§ 2 Wynagrodzenie
1. Strony ustaliły wynagrodzenie brutto według taryfikatora zamieszczonego w załączniku nr 1.
§ 3 Termin oddania dzieła
1.
2.
3.
4.

Broker przekaże dzieło Administratorowi w nieprzekraczalnym terminie 3 - miesięcznym od podpisania niniejszej umowy.
Administrator obowiązany jest odebrać dzieło, w siedzibie Zamawiającego.
Administrator wyraża zgodę na oddawanie dzieła częściami.
Broker zobowiązuje się wykonać dzieło zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi, najlepszą wiedzą oraz doświadczeniem.
§ 4 Rozwiązanie umowy

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 2 tygodniowego terminu wypowiedzenia, sporządzonego na piśmie i
przesłanego drugiej stronie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2. Adresem właściwym do doręczania korespondencji jest adres wskazany w niniejszej lub inny wskazany przez strony w formie pisemnej.
3. W przypadku, gdy Broker w okresie 3 miesięcy nie pozyska minimum 1 Uczestnika do Systemu ZIELONY, niniejsza Umowa może zostać
rozwiązana ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca. O rozwiązaniu umowy wynikającym z braku właściwej skuteczności Brokera, Administrator
zawiadamia Wykonawcę na piśmie nie później niż na 14 dni przed rozwiązaniem umowy. W takim przypadku Administrator ma także prawo
wstrzymać wypłacanie należności dla Brokera do czasu uzyskania przez niego właściwej skuteczności. Administrator powiadomi o takim fakcie
Brokera drogą mailową.
4. Naruszenie przez Brokera postanowień niniejszej Umowy może spowodować rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tym
przypadku jej rozwiązanie następuje z dniem doręczenia pisma Administratora informującego o rozwiązaniu Umowy.
§ 5 Przepisy końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące Umowy o dzieło.
Załącznik nr1 oraz Załącznik nr2 są integralnymi częściami umowy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Podpisanie niniejszej umowy jest równoznacznie z rozwiązaniem poprzednich umów brokerskich zawartych z Zamawiającym.

____________________
Administrator

____________________
Broker
Tel:.................................................................................
E-mail…………………………………………………………..

Załącznik nr1
Warunki współpracy w zakresie akwizycji uczestnictwa w Systemie ZIELONY
§1 Brokerem może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która podpisała niniejszą Umowę brokerską dla osoby fizycznej oraz
przeszła szkolenie z zakresu wiedzy o Systemie ZIELONY, technikach sprzedaży, znajomości przepisów ogólnych prawa odnoszących się do działania
Systemu ZIELONY.
§2 Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zobowiązana jest do jednorazowej opłaty administracyjnej w wysokości 1090 zł brutto, w
terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy brokerskiej dla osoby fizycznej.
§3 ZIELONY Admin Sp. z o.o. będąc Administratorem Systemu ZIELONY w Polsce, zleca Brokerowi wykonywanie w swoim imieniu czynności
akwizycyjnych zgodnie z wymogami określonymi przez Administratora oraz z warunkami wynikającymi z niniejszej Umowy.
§3 1. Zakres czynności Brokera obejmuje: a. Pozyskiwanie uczestników do Systemu ZIELONY poprzez rozpowszechnianie wśród przedsiębiorców
informacji i materiałów dot. zasad funkcjonowania i warunków uczestnictwa w Systemie ZIELONY. b. Pośredniczenie w zawieraniu Umów Uczestnictwa
oraz Umów Brokerskich do Systemu ZIELONY. c. Przesłanie listem poleconym na adres Administratora lub dostarczenie osobiście wypełnionej i
podpisanej Umowy w Systemie ZIELONY, najpóźniej w następnym dniu roboczym od daty jej podpisania przez Uczestnika. d. Broker ponosi pełną
odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie Umowy Uczestnictwa oraz Umowy Brokerskiej do Systemu ZIELONY. e. Przekazanie wpłat od Uczestników
na konto Administratora lub osobiście najpóźniej w następnym dniu roboczym od daty podpisania Umowy.2. Broker zobowiązany jest w szczególności do:
a. Wykonywania czynności akwizycyjnych prowadzących do podpisania Umów z nowymi Uczestnikami. b. Wykonywania umowy brokerskiej dla osoby
fizycznej ze starannością właściwą dla tego typu działalności tj.: wprowadzenie Uczestnika. c. Monitorowanie realizacji obowiązku płatności wynikających
z Umowy uczestnictwa w oparciu o raporty płatności pozyskane od Administratora z wyłączeniem dochodzenia roszczeń na drodze postępowania
egzekucyjnego, które to wykracza poza kompetencje Brokera. d. Raportowanie w systemie wskazanym przez Administratora planowanych oraz odbytych
spotkań. e. Prowadzenia bieżącego i systematycznego doradztwa, szkolenia i konsultacji w zakresie wiedzy o Systemie ZIELONY.
§4 Broker ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Administratorowi spowodowane naruszeniem postanowień Umowy brokerskiej dla osób
fizycznych, oraz podjęciem działań na rzecz rozwiązania lub zerwania przez Uczestników zawartych Umów uczestnictwa lub zaprzestania opłacania przez
nich należnych opłat oraz prowizji. Odpowiedzialność ogranicza się do działań Brokera, a nie dotyczy działań lub zaniechań Uczestnika niezależnych od
działań Brokera.
§5 ZIELONY Admin Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do zwrotu Brokerowi kosztów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy (np. kosztów szkolenia,
przejazdów, reprezentacji, promocji, itp.).
§6 Strony ustalają, że : 1. Broker jest upoważniony do przyjmowania wpłat w imieniu Administratora od przyszłych Uczestników wyłącznie tytułem zadatku
do zawartej Umowy. Wpłata może być przyjęta gotówką lub za pośrednictwem terminala płatniczego. 2. Broker nie jest upoważniony do odbioru
jakichkolwiek pieniędzy od klientów w imieniu ZIELONY Admin Sp. Z o.o. z wyłączeniem pkt. 1 niniejszego paragrafu. 3. Broker nie jest upoważniony do
przyjmowania lub składania oświadczeń z mocą wiążącą dla ZIELONY Admin Sp. Z o.o. 4. Broker nie może przenieść świadczenia usługi brokerskiej na
rzecz ZIELONY Admin Sp. Z o.o. w całości lub w części na osoby trzecie. Prawo świadczenia usługi brokerskiej jest niezbywalne.
§7 Jeżeli konieczność należytej realizacji niniejszej Umowy nie będzie wymagać inaczej, Broker zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
uzyskanych informacji w związku z realizacją niniejszej Umowy, a w tym takich, których ujawnienie mogłoby spowodować szkodę lub naruszyć dobre imię
Administratora, Uczestnika, Brokera Systemu ZIELONY. Broker nie będzie udostępniał osobom trzecim jakichkolwiek materiałów oraz dokumentów
wewnętrznych przygotowanych przez ZIELONY Admin Sp. z o.o. w wyniku realizacji niniejszej Umowy, chyba że wynikać to będzie z istoty danych lub
Broker uzyska na to uprzednią zgodę Zarządu. Zakaz udostępniania dokumentów wewnętrznych dotyczy również okresu po wygaśnięciu lub
wypowiedzeniu umowy przez okres minimum 2 lat. W przypadku udostępnienia dokumentów, które zostaną wykorzystane w działalności konkurencyjnej
lub naraża Administratora lub Uczestnika na straty finansowe, Administratorowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze w wysokości 20.000zł.
§8 1. Broker za wykonane czynności akwizycyjne na otrzymuje wynagrodzenie wg zasad, przedstawionych w §9. 2. Wystawienie rachunku przez Brokera
następuje w oparciu o wyliczenie należnych prowizji raportowanych przez Administratora na ostatni dzień każdego miesiąca. 3. Broker udziela
Administratorowi pełnomocnictwa do wystawienia w jego imieniu faktur, rachunków za należne mu wynagrodzenia. Pełnomocnictwo obejmuje wyłącznie
faktury, rachunki, których Odbiorcą oraz płatnikiem jest Administrator. 4. Wypłata wynagrodzenia dla Brokera następuje w dwóch formach: PLN oraz PLZ
na zasadach określonych w §9 niniejszego załącznika. 5. Wynagrodzenia należne Brokerowi przelane będą w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
rachunku, o ile Uczestnik przypisany Brokerowi zapłacił swoje należności wobec Administratora. W przeciwnym wypadku Wynagrodzenia przelane będą
w terminie 7 dni od momentu, w którym podmiot przypisany Brokerowi zapłaci swoje należności wobec Administratora. 6. Strony dopuszczają
dokonywanie kompensat lub zaliczania należności na inne cele niż wynikające z umowy, ale zawsze w wyniku porozumienia i za zgodą obu stron
wyrażonej w formie aneksu do umowy lub porozumienia. W przypadku braku porozumienia prawo kompensaty nie może być stosowane, a wszelkie spory
w tym zakresie wymagają rozstrzygnięcia przez sąd powszechny.

§9 Wynagrodzenia dla Brokera
1. Wynagrodzenie dla Brokera ustala się następująco:
a. Od pierwszej rocznej opłaty administracyjne w kwocie 890zł
i. 240 PLZ/PLN od pierwszej rocznej opłaty administracyjnej w kwocie 890zł naliczanej Uczestnikowi przypisanemu Brokerowi,
w tym:
1. 20% w PLZ jeżeli Broker nie korzysta z debetu w PLZ (dodatni bieżący stan konta PLZ)
2. 50% w PLZ jeżeli Broker korzysta z debetu w PLZ (ujemny bieżący stan konta PLZ)
ii. 80 PLZ/PLN od drugiej i każdej następnej rocznej opłaty administracyjnej w kwocie 890zł naliczanej Uczestnikowi
przypisanemu Brokerowi, w tym:
1. 20% w PLZ jeżeli Broker nie korzysta z debetu w PLZ (dodatni bieżący stan konta PLZ)
2. 50% w PLZ jeżeli Broker korzysta z debetu w PLZ (ujemny bieżący stan konta PLZ)
iii. 80 PLZ od pierwszej rocznej opłaty administracyjnej w kwocie 890zł naliczanej Uczestnikowi przypisanemu Brokerowi
poziom 1
iv. 24 PLZ od pierwszej rocznej opłaty administracyjnej w kwocie 890zł naliczanej Uczestnikowi przypisanemu Brokerowi
poziom 2
b.

Od pierwszej rocznej opłaty administracyjnej w kwocie 2400zł
i. 480 PLZ/PLN od pierwszej rocznej opłaty administracyjnej w kwocie 2400zł naliczanej Uczestnikowi przypisanemu
Brokerowi, w tym:
1. 20%PLZ jeżeli Broker nie korzysta z debetu w PLZ (dodatni bieżący stan konta PLZ)
2. 50% PLZ jeżeli Broker korzysta z debetu w PLZ (ujemny bieżący stan konta PLZ)
ii. 160 PLZ/PLN od drugiej i każdej następnej rocznej opłaty administracyjnej w kwocie 2400zł naliczanej Uczestnikowi
przypisanemu Brokerowi, w tym:
1. 20% PLZ jeżeli Broker nie korzysta z debetu w PLZ (dodatni bieżący stan konta PLZ)
2. 50% PLZ jeżeli Broker korzysta z debetu w PLZ (ujemny bieżący stan konta PLZ)
iii. 160 PLZ od pierwszej rocznej opłaty administracyjnej w kwocie 2400zł naliczanej Uczestnikowi przypisanemu Brokerowi
poziom 1
iv. 48 PLZ od pierwszej rocznej opłaty administracyjnej w kwocie 2400zł naliczanej Uczestnikowi przypisanemu Brokerowi
poziom 2

c.

Do 49 Uczestników pozyskanych przez Brokera i Brokerów poziomu 1 i 2.
i. 80 PLZ od każdej rocznej opłaty za zniesienie prowizji Uczestnika przypisanego Brokerowi
ii. 40 PLZ od każdej rocznej opłaty za zmniejszenie prowizji Uczestnika przypisanego Brokerowi
iii. 10% od sumy naliczonych prowizji za obroty Uczestników przypisanych Brokerowi w PLZ

d.

Od 50 Uczestników pozyskanych przez Brokera i Brokerów poziomu 1 i 2.
i. 160 PLZ od każdej rocznej opłaty za zniesienie prowizji Uczestnika przypisanego Brokerowi
ii. 80 PLZ od każdej rocznej opłaty za zmniejszenie prowizji Uczestnika przypisanego Brokerowi
iii. 20% od sumy naliczonych prowizji za obroty Uczestników przypisanych Brokerowi w PLZ

2.

Wynagrodzenia dla Brokera wypłacane są na podstawie faktur lub rachunków złożonych Administratorowi na podstawie rozliczenia Brokera
udostępnionego mu przez Administratora w formie elektronicznej w terminie 7 dni od otrzymania rozliczenia.

3.

Wynagrodzenie Brokera wypłacane jest na bazie przyjętych płatności od Uczestników przypisanych Brokerowi.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Broker zostanie o zmianach powiadomiony drogą
elektroniczną na podany w umowie adres e-mail na co najmniej 7 dni przed planowaną datą wejścia w życie nowego Regulaminu. Do tego dnia
Broker może rozwiązać Umowę o współpracy przesyłając Administratorowi oświadczenie w formie pisemnej. W przypadku nie wysłania
Administratorowi oświadczenia o braku zgody na zmianę regulaminu do dnia wejścia w życie zmian, nowy Regulamin uważa się za
zaakceptowany przez Brokera.

§10
Broker oświadcza, że zapoznał się z treścią Ustawy z dnia 29.08.1997 r. i jej nowelizacją o Ochronie Danych Osobowych i zobowiązuje się do
przestrzegania jej zapisów.

Załącznik nr 2
Warunki uczestnictwa w Systemie ZIELONY.
§1 Niniejszy załącznik do Umowy brokerskiej dla osoby fizycznej stanowi o warunkach świadczenia usług przez Administratora w zakresie
administrowania systemem rozliczeniowym z użyciem umownej jednostki rozliczeniowej ZIELONY w ramach Systemu Zielony na rzecz Uczestnika.
§2 Podstawowym założeniem Systemu Zielony jest współpraca zrzeszonych w ramach Systemu Zielony Uczestników oraz Konsumentów w zakresie
wzajemnego rozliczania transakcji handlowych z użyciem umownej jednostki rozliczeniowej ZIELONY. Administrator jest organizatorem Systemu Zielony
na terenie Polski poprzez tworzenie wspólnego portalu informacyjnego, tworzenie struktur organizacyjnych działających regionalnie oraz administrowanie
stroną www.zielony.biz.pl i Kontami Uczestników w systemie informatycznym na zasadach określonych niniejszą umową.
§3 1. Do obowiązków Uczestnika należy:
a.) Akceptowanie zapłaty za transakcję w PLZ do maksymalnego Limitu konta, który to Uczestnik ustala początkowo na kwotę 2000 PLZ. Podwyższenie
Limitu konta jest możliwe po zalogowaniu się do Konta Uczestnika. Decyzję o podwyższeniu podejmuje Uczestnik. Maksymalny możliwy Limit konta to
50.000 PLZ;
b.) Niezwłoczne poinformowanie Administratora o utracie dostępu do Konta Uczestnika;
c.) Niezwłoczne poinformowanie Administratora o zmianie adresu pod rygorem skutecznego doręczenia korespondencji, na wcześniej podany adres oraz
o zmianie osób uprawnionych do reprezentacji;
d.) Przeprowadzanie transakcji zgodnie z obowiązującym prawem;
e.) Regulowanie opłat zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie wybranych opcji.
2. Odpowiedzialność Uczestnika:
a.) Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie nadanego loginu i hasła przez nieupoważnione osoby trzecie;
b.) Przed rozwiązaniem umowy Uczestnik zobowiązany jest do rozliczenia końcowego. Jeśli stan Konta Uczestnika wykazuje saldo dodatnie to Uczestnik
musi wydać środki zgromadzone na Koncie Uczestnika, a jeżeli saldo ujemne to Uczestnik zobowiązuje się pokryć jego równowartość poprzez sprzedaż
towaru/usługi w Systemie Zielony lub rozliczyć w inny umowny sposób;
c.) Jeżeli Uczestnik nie dokona rozliczenia, o którym mowa w pkt. 2b przed rozwiązaniem umowy, to zostanie obciążony kosztami utrzymywania Konta
Uczestnika o saldzie niezerowym w kwocie 100 PLN netto miesięcznie, płatne do czasu pełnego rozliczenia.
3. Uczestnik ma prawo do:
a.) Samodzielnej nieodpłatnej publikacji ofert handlowych Uczestnika lub zapotrzebowań na „www.zielony.biz.pl” oraz pomocy merytorycznej
Administratora przy ich tworzeniu;
b.) Korzystania z debetu w wysokości 2000 PLZ. O przyznaniu lub cofnięciu debetu decyduje Administrator. (np. w wyniku braku terminowych płatności
lub nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy);
c.) Ustalenia częściowego rozliczenia ofert w PLZ;
d.) Nieodpłatnego uczestnictwa w organizowanych Zielonych Klubach;
e.) Dokonywania zmiany Limitu Konta Uczestnika w tym: samodzielnego zwiększania po zalogowaniu do Konta Uczestnika lub zmniejszania po
przesłaniu wniosku drogą mailową do Administratora;
f.) Do wyłączania własnych ofert publikowanych na stronie www.zielony.biz.pl;
g.) Zgłaszania do Administratora zauważonych nieprawidłowości w działaniu Systemu Zielony oraz informowania o nierzetelności innych Uczestników;
h.) Udziału w organizowanych przez Administratora imprezach takich jak targi, konferencje, szkolenia i inne wg publikowanych przez Administratora
kosztów uczestnictwa;
i.) Do pośredniczenia w pozyskiwaniu nowych Uczestników oraz Konsumentów Systemu Zielony. Za w/w pośrednictwo Uczestnikowi mogą zostać
wypłacone prowizje wg. Zasad wskazanych w odrębnej umowie.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach handlowych oraz otrzymywanie ich drogą mailową, w postaci m.in. ofert i ogłoszeń, drogą
elektroniczną przez Administratora.
5. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną prawidłowo wystawionych przez Administratora faktur za usługi świadczone na rzecz
Uczestnika.
6. Uczestnik oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z Regulaminem oraz, że akceptuje jego postanowienia.
§4 1. Do obowiązków Administratora Systemu Zielony należy:
a.) Otwarcie Konta Uczestnika zawierającego zapis wszystkich dokonanych transakcji w ramach Systemu Zielony;
b.) Zachowanie zapisu transakcji na Koncie Uczestnika w formie elektronicznej przez okres 5 lat;
c.) Prowadzenie korespondencji z Uczestnikami w formach ustalonych niniejszą umową;
d) Organizowanie Zielonych Klubów.
2. Do praw Administratora należy:
a.) W przypadku uchylania się Uczestnika przed dokonywaniem płatności określonych w treści niniejszej Umowy naliczenie odsetek ustawowych, a w
przypadku nieuregulowania należności po 45-ciu dniach od upływu terminu płatności wystawionej faktury, rozwiązanie umowy Uczestnictwa,
zablokowanie Konta Uczestnika.
b.) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z zapisami umowy wykorzystanie nadanych haseł i loginów do Konta Uczestnika.
c.) Administrator zastrzega sobie prawo bezpośredniego zaspokajania należności wynikających ze zobowiązań Uczestnika względem Administratora z
Konta Uczestnika w PLZ, zgodnie ze wskazanym wcześniej przelicznikiem, na co Uczestnik wyraża zgodę. Dotyczy wyłącznie opłat wskazanych w
niniejszej umowie.
§5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a.) Jakość towarów i usług świadczonych w Systemie Zielony przez jego Uczestników, w sprzedaży których nie uczestniczył jako strona, a jedynie
księguje rozliczenia w Systemie Zielony;

