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UMOWA PARTNERSKA Z 
SATIVA LIFE 

 
 

Niniejsza Umowa reguluje zależności oraz stosunki współpracy pomiędzy Partnerem a 
Sprzedawcą/Usługodawcą systemu sprzedaży firmą SATIVA LIFE Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w 
Krakowie, ul. Jabłonna 9, 31-231 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. Krakowa w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000791174, NIP: 9452228479, REGON: 383656175, zwanym dalej: SATIVA LIFE dalej jako: 
„Sprzedawca” lub „Usługodawca”. 
 

a 
 

              
    

 
  

              Kraj/symbol   Nr. Partnera 

  
Imię i nazwisko Partnera lub Nazwa Firmy (wypełnia przedsiębiorca) 

                      
     

                    
Numer PESEL      Numer NIP (wypełnia przedsiębiorca) 

      
 

  
 

          
Adres e-mail  Nr. kierunkowy  Nr. telefonu komórkowego  Kod pocztowy 

  
 

      
 

  
Miejscowość  Ulica  Nr. domu  Nr. mieszkania 

  
 

    
       

Seria i nr. Paszportu (wypełnia obcokrajowiec)   Obywatelstwo (wypełnia obcokrajowiec)         

                                                    

Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby firmy                   

                     Kod pocztowy 

  
 

      
 

  
Miejscowość  Ulica Nr. domu  Nr. mieszkania 

                                                    

    
 

    
 

    
 

  

Kraj/symbol  Numer osoby lub firmy REKOMENDUJĄCEJ *   Kraj/symbol  Numer osoby lub firmy POLECAJĄCEJ * 

    
 

  
Imię i nazwisko lub nazwa firmy REKOMENDUJĄCEGO   Imię i nazwisko lub nazwa firmy PREZENTUJĄCEGO 

 
*  Osoba Rekomendująca to osoba, która powiedziała Tobie o produktach lub możliwościach biznesowych SATIVA LIFE., będziesz 
znajdował/a się bezpośrednio w jego zespole. Jeżeli nie określisz osoby rekomendującej, zostanie Ci ona przydzielona w systemie. 
 
**  Osoba Prezentująca to osoba, która przedstawiła Ci wszystkie możliwości biznesowe (np. plan wynagradzania). Może to być dowolna 
osoba związana z SATIVA LIFE. 

 
 
1. Oświadczam, że będę korzystał z produktów i systemu wsparcia firmy SATIVA LIFE. 

Zobowiązuję się w okresie trwania umowy z SATIVA LIFE do przestrzegania postanowień 
określonych w Warunkach Współpracy, Polityce Prywatności, Regulaminie Sklepu Internetowego 
oraz Kodeksie Etycznym, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.  
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2. Oświadczam że zapoznałem się z załącznikami i w całości je akceptuję. Podczas współpracy z 
SATIVA LIFE będę występował jako „Partner” zamiennie „Partner Biznesowy”. 

3. Partner nie posiada żadnych uprawnień do działania w imieniu SATIVA LIFE, reprezentowania, 
zawierania umów, zawierania dowolnych zobowiązań lub udzielania gwarancji w imieniu 
SATIVA LIFE. 

4. Partner odpowiada indywidualnie za opłacenie wszelkich swoich składek na ubezpieczenie 
społeczne, podatków od dochodu, podatku VAT oraz dokonania wszelkich odpowiednich 
zgłoszeń wymaganych prawem.  

5. Partner nie jest objęty żadnymi przepisami ochrony zatrudnienia i nie będzie traktowany, jako 
pracownik w świetle niniejszej umowy na potrzeby prawa lub dowolnych podatków lub 
jakichkolwiek innych przepisów związanych z zatrudnieniem.  

6. Zawarta Umowa nie jest umową franszyzy, nie tworzy relacji pracodawca/pracownik ani 
jakiejkolwiek wspólnej działalności.  

7. Partner odpowiada indywidualnie za wszelkie postępowanie związane z realizacją niniejszej 
umowy. Jakiekolwiek roszczenia osób trzecich związane z niewłaściwym postępowaniem 
obciążają w pełni Partnera i nie mogą być przenoszone na SATIVA LIFE.  

8. Partner we własnym zakresie dokona ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
prowadzonej przez siebie działalności jeżeli jest taka wymagana. 

9. Plan Wynagradzania może czasowo lub na stałe ulegać zmianom.  
10. Maksymalna kwota wypłat wynikająca z Planu Wynagradzania SATIVA LIFE wynosi 

siedemdziesiąt pięć (75) procent całkowitej miesięcznej wartości sprzedaży. Ograniczenie 
dotyczy prowizji, bonusów oraz innych źródeł przychodu i ma na celu ochronę płynności 
finansowej SATIVA LIFE. 

11. Warunkiem niezbędnym, który uprawnia do otrzymania wszystkich naliczonych wynagrodzeń 
zgodnie z Planem Wynagradzania, jest comiesięczny własny zakup produktów o minimalnej 
wartości trzydzieści (30) punktów (minimalna wartość zakupu może w przyszłości ulec zmianie). 

12. Partner oświadcza, że będzie dokonywał zakupów produktów SATIVA LIFE wyłącznie na własne 
potrzeby lub na potrzeby członków najbliższej rodziny. Nie będzie dokonywał sprzedaży 
produktów SATIVA LIFE na żadnych aukcjach i portalach internetowych typu OLX, Allegro i tym 
podobnych. Nie będzie dystrybuował produktów SATIVA LIFE w obrocie detalicznym lub 
hurtowym. 

13. Partner ma prawo do sprzedaży produktów SATIVA LIFE wyłącznie na eventach, wydarzeniach i 
spotkaniach organizowanych lub sponsorowanych przez SATIVA LIFE. Partner oświadcza że nie 
będzie sprzedawał, promował lub reklamował innych produktów na wyżej wymienionych 
wydarzeniach z wyjątkiem produktów zaakceptowanych uprzednio przez SATIVA LIFE. 

14. Partner wyraża zgodę na to, że wypłacone prowizje od zwróconych produktów jego Partnerów w 
okresie poprzedzającym dziewięćdziesiąt (90) dni, mogą być odjęte z konta Partnera w 
dowolnym czasie lub gdy inny Partner w jego Sieci Sprzedaży rozwiąże swoją Umowę lub taka 
Umowa zostanie rozwiązana przez SATIVA LIFE. 

15. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 
pełnego miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie obowiązuje od ostatniego dnia miesiąca w 
którym zostało złożone i wymaga pisemnej deklaracji przesłanej na adres korespondencyjny 
SATIVA LIFE zamieszczony na stronie sativalife.eu. 

16. Umowa wygasa samoczynnie po upływie sześciu (6) miesięcy od ostatniego zakupu 
kwalifikacyjnego zrealizowanego przez Partnera o wartości minimum trzydzieści (30) punktów 
(minimalna wartość zakupu może w przyszłości ulec zmianie).  

17. Po rozwiązaniu umowy Partner traci w sposób ciągły dostęp do swojej struktury sprzedaży oraz 
wszystkie przywileje wynikające z osiągniętych kwalifikacji. 

18. Partner ma prawo do rozwiązania umowy w okresie czternastu (14) dni od chwili zawarcia umowy. 
Aby rozwiązanie umowy było uznane za skuteczne Partner musi wysłać pisemną deklarację o 
rozwiązaniu umowy na adres korespondencyjny SATIVA LIFE zamieszczony na stronie 
sativalife.eu. 

19. Partner ma prawo do rezygnacji z wszystkich złożonych zamówień i otrzymania pełnego zwrotu 
pieniędzy wpłaconych na poczet złożonych zamówień. SATIVA LIFE będzie uprawniona do 
wymagania żądania okazania dowodu posiadania np. rachunku sprzedaży produktów 
podlegających zwrotowi. Koszt zwrotu zamówionych towarów spoczywa na Partnerze. 

20. Rozwiązanie umowy powoduje sześciu (6) miesięczny okres karencji przed podpisaniem 
kolejnej nowej umowy z SATIVA LIFE. 

http://www.sativalife.eu/
http://www.sativalife.eu/
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21. SATIVA LIFE może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 
gdy Partner naruszy przepisy niniejszej Umowy, Warunków Współpracy, Polityki Prywatności, 
Regulaminu Sklepu Internetowego lub Kodeksu Etycznego.  

22. SATIVA LIFE zastrzega sobie prawo, do zaakceptowania lub odrzucenia wniosku o zawarcie 
niniejszej umowy. 

23. W związku z realizacją wymogów 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”), Partner oświadcza, że został poinformowany o 
zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w Polityce Prywatności jako 
załącznik do umowy. 

24. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych niezbędnych 
do rozliczeń i współpracy przez następujący podmiot: SATIVA LIFE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jabłonna 
9, 31-231 Kraków. Dane osobowe będą zapisane w bazie danych Partnerów tworzonej w ramach 
organizowania międzynarodowej Sieci Sprzedaży, w celach związanych z realizacją 
postanowień niniejszej Umowy i jej załączników. SATIVA LIFE może zapisywać te informacje 
ręcznie oraz w formie elektronicznej. 

25. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z powyższymi postanowieniami, jest 
równoznaczny z brakiem zgody na zawarcie niniejszej Umowy. 

26. Partner wyraża zgodę na ujawnienie przez SATIVA LIFE swoich danych osobowych w systemie 
CRM dostępnych dla innych uczestników Sieci.  

27. Partner wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku na stronie 
internetowej w wydawnictwach i publikacjach SATIVA LIFE. 

28. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SATIVA LIFE dla 
celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez niego 
adres e-mail lub numer telefonu, tj. na otrzymywanie reklam i powiadomień związanych z 
marketingiem produktów i usług występujących w obrocie handlowym pod znakiem SATIVA 
LIFE. 

29. Niniejsza Umowa może być dziedziczona lub przekazana w formie darowizny dla pierwszej lub 
drugiej linii pokrewieństwa tj. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz 
współmałżonek. Warunkiem przekazania i dziedziczenia jest pozytywna weryfikacja i pisemna 
zgoda SATIVA LIFE.  

30. Umowa nie może być przeniesiona, powierzona lub sprzedana innej osobie lub podmiotowi (w 
przypadku braku spadkobierców) bez uprzedniej pisemnej zgody SATIVA LIFE oraz na zasadach 
określonych w Warunkach Współpracy. 

31. Partner nie ma prawa do używania nazwy SATIVA LIFE oraz: pozostałych nazw handlowych 
loga, materiałów sprzedażowych, znaków towarowych i znaków usługowych za wyjątkiem, gdy 
stosowane są w materiałach dostarczonych przez SATIVA LIFE lub ich zastosowanie przez 
Partnera zostało zatwierdzone na piśmie lub w formie elektronicznej przez SATIVA LIFE przed 
ich zastosowaniem. Nieautoryzowane zastosowanie lub powielanie znaków handlowych lub 
materiałów objętych prawem autorskim stanowi naruszenie prawa. 

32. Partner oświadcza, że rozumie, iż wszelkie ustne lub pisemne oświadczenia składane przez 
niego, jako niezależnego wykonawcę w odniesieniu do produktów SATIVA LIFE oraz Planu 
Wynagradzania oferowanego przez SATIVA LIFE muszą być ściśle oparte o pisemną informację 
opublikowaną przez SATIVA LIFE.  

33. Oświadczenia składane przez Partnera w materiałach promocyjnych i sprzedażowych Partnera 
muszą być zgodne z Warunkami Współpracy, Polityką Prywatności, Regulaminem Sklepu 
Internetowego oraz Kodeksem Etycznym.  

34. Partner ponosi odpowiedzialność za wszystkie składane przez niego oświadczenia, które mogą 
różnić się od informacji udzielanych przez SATIVA LIFE. 

35. Niniejsza Umowa (z wprowadzanymi do niej okresowo zmianami) stanowi całość umowy między 
stronami i zastępuje wszelkie uprzednie rozmowy, korespondencje, negocjacje i ustalenia 
między stronami odnoszącymi się do jej treści. 

36. Zawiadomienia lub pisemna komunikacja przekazywana między Stronami umowy będzie 
odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej,  indywidualnego panelu dostępnego po 
zalogowaniu na stronie sativalife.eu lub poczty tradycyjnej poprzez przesyłkę poleconą na 
adresy: Partnera, zamieszczonego w niniejszej umowie oraz na adres: SATIVA LIFE 

http://www.sativalife.eu/
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zamieszczonego na stronie sativalife.eu lub każdy inny adres SATIVA LIFE podany w 
okresowych zawiadomieniach SATIVA LIFE przekazywanych drugiej stronie.  

37. Korespondencję przekazaną Stronie na konto poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną 
wskazaną przez Stronę, uważa się za doręczoną w dacie jej otrzymania. 

38. Wszelkie reklamacje odbywać się będą za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesyłkę 
poleconą na adres: SATIVA LIFE zamieszczony na stronie sativalife.eu, każdy inny adres SATIVA 
LIFE podany w okresowych zawiadomieniach SATIVA LIFE przekazywanych drugiej stronie lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@sativalife.eu. Rozpatrzenie 
reklamacji odbywać się będzie w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

39. Partner wyraża zgodę na to, że płatności za dokonane zwroty będą realizowane w formie 
przelewu elektronicznego na wskazany przez Partnera numer rachunku bankowego. 

40. Niniejsza Umowa i jej załączniki (wykazane w punkcie pierwszym (1) niniejszej umowy) zostały 
sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron i 
przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Partnera podczas rejestracji. W 
sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową i jej załącznikami mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego. 

41. Strony zobowiązują się dołożyć należytej staranności w celu polubownego rozwiązywania 
wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku nie dojścia do polubownego 
rozwiązania sporu pomiędzy Partnerem a SATIVA LIFE, spór będzie poddany pod 
rozstrzygnięcie polskiego Sądu Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę SATIVA 
LIFE. 

42. Zawarcie umowy pomiędzy SATIVA LIFE a Partnerem, następuję w formie elektronicznej, 
podczas rejestracji w systemie CRM SATIVA LIFE. Partner otrzymuje wiadomość email z 
formularzem umowy stanowiącym jednolity wzór dla każdego Partnera.  

43. Jeżeli w dowolnym czasie dowolny punkt i zapis niniejszej Umowy uznany zostanie za 
niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny w całości lub części, umowa w pozostałej 
części będzie obowiązująca. 

44. Strony Umowy, zgodnie oświadczają, że akceptują warunki umowy i zobowiązują się do ich 
przestrzegania, pod rygorem wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. 

45. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem 
nieważności. 

                           

                           

 

http://www.sativalife.eu/
http://www.sativalife.eu/
mailto:biuro@sativalife.eu

