
Umowa Członkowska OKG

zawarta na podstawie ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny

Numer Umowy Członowskiej:
Nazwisko:
Imię:
Tytuł:
Mąż / żona:
Ulica:
Miasto:
Kod pocztowy:
Kraj:
Data urodzenia:
Bank:
Numer konta:
Telefon 1: 
Telefon 2: 
Skype:
Mesenger:
WhatsApp:
E-mail:
Imię i nazwisko Sponsora:
Numer identyfikacyjny Sponsora:
E-mail sponsora:
Data rejestracji:
Umowa ważna do:

Umowa zawarta w dniu:

Umawiające się strony: 

1) wyżej wymieniony wnioskodawca (dalej zwany "Partnerem") 

oraz 

2) firma O.K.G., s.r.o., z siedzibą ul.Hybešova 42, 602 00 Brno, Republika Czeska,
    REGON (CZ): 26241919, NIP (CZ): CZ26241919 (dalej zwana "OKG")

zawarły niniejszą Umowę Członkowską OKG (dalej zwana „Umową”).

1. Celem niniejszej Umowy jest uregulowanie praw i obowiązków stron Umowy w zakresie 
dystrybucji produktów OKG przez jej partnerów.

2. Partner jest uprawniony do pozyskiwania nowych partnerów handlowych firmy OKG. Po 
zawarciu przez nich Umowy Członkowskiej, Partner staje się Sponsorem dla pozyskanych przez 
niego nowych partnerów OKG (patrz przewodnik Droga partnera OKG oraz Warunki handlowe 
OKG).



3. Partner zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad aktualnie obowiązujących w OKG, 
określonych w szczególności w Warunkach handlowych OKG oraz przewodniku Droga partnera 
OKG, które stanowią integralną część niniejszej Umowy, a także w innych dokumentach OKG, 
takich jak np. rozporządzenia i zalecenia OKG.

4. Partner oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się szczegółowo z 
Warunkami handlowymi OKG oraz przewodnikiem Droga partnera OKG i akceptuje ich treść.

5. OKG, stosownie do swoich możliwości, będzie starać się dostarczać produkty bez żadnych 
ograniczeń, zgodnie z zamówieniami Partnera, aczkolwiek nie jest zobowiązana do dostarczenia 
całej ilości, zamówionej przez Partnera, niezbędnej do prowadzenia przez niego działalności w 
ramach niniejszej Umowy. Ilość produktów sprzedanych jednorazowo Partnerowi może być 
ograniczona stanem magazynowym lub sytuacją na rynku.

6. Produkt zakupiony przez Partnera na podstawie niniejszej Umowy, aż do chwili uiszczenia całej 
ceny zakupu, pozostaje własnością OKG. Od chwili przekazania produktu przez OKG Partnerowi, 
ryzyko związane z możliwością jego uszkodzenia przechodzi na Partnera.

7. Partner zobowiązuje się, że przez okres trzech lat od daty rozwiązania niniejszej Umowy nie 
ujawni nikomu żadnych informacji poufnych lub tajemnic handlowych, materiałów drukowanych 
oraz informacji dotyczących systemu sprzedaży i dystrybucji, uzyskanych w trakcie prowadzenia 
działalności gospodarczej na podstawie niniejszej Umowy i ani nie będzie z nich bezpośrednio lub 
pośrednio korzystać.

8. OKG wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Partnera, w trakcie prowadzenia działalności na 
podstawie niniejszej Umowy, w okresie jej ważności, znaków towarowych należących do OKG, jak
również nazw handlowych, sloganów lub loga firmowego OKG. Zezwala także na 
wykorzystywanie nazw i opisów produktów oraz tekstów pobranych z witryny lub innych 
materiałów reklamowych OKG, pod warunkiem nie wprowadzania do ich treści zmian 
zniekształcających istotne szczegóły.

9. Partner nie jest uprawniony do scedowania (przeniesienia) swojej Umowy na inną osobę bez 
uprzedniej pisemnej zgody OKG. Zgoda ta może zostać przez OKG cofnięta.

10. Niniejsza Umowa obowiązuje przez dwanaście miesięcy od daty jej podpisania (tj. od daty 
rejestracji).

11. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przed upływem okresu jej ważności, Partner jest
zobowiązany do przesłania wypowiedzenia w formie pisemnej. Równocześnie Partner przyjmuje do
wiadomości, że po akceptacji przez OKG jego wypowiedzenia, może ubiegać się o ponowne 
członkostwo OKG najwcześniej po sześciu miesięcach od daty przyjęcia przez OKG 
wypowiedzenia.

12. OKG może odstąpić od niniejszej Umowy, jeżeli Partner naruszy jej warunki.

13. O wszelkich zaistniałych faktach, które zmieniają lub uzupełniają treść Umowy, Partner jest 
zobowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić OKG.

14. OKG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przyczynowe lub wtórne 
spowodowane naruszeniem niniejszej Umowy przez Partnera.



15. OKG, w rozumieniu ustawy nr 110/2019 Dz.U. o przetwarzaniu danych osobowych, podaje do 
wiadomości, że dane osobowe Partnera, zawarte w tekście niniejszej Umowy, zostaną umieszczone 
w bazie danych Partnerów OKG. Partner ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do 
ich sprostowania. Ponadto OKG jest administratorem danych osobowych Partnera zgodnie z art. 4 
ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich 
danych („RODO”). Więcej informacji w dokumencie Polityka Prywatności, stanowiącym integralną
część niniejszej Umowy, z którym Partner zapoznał się przed podpisem Umowy, a podpisując ją, go
zaakceptował.

16. Niniejsza Umowa jest wiążąca i została zawarta z korzyścią dla obu stron i ich następców w 
prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub 
jakakolwiek jego część zostaną przez sąd lub inny właściwy organ uznane za nieważne, to decyzja 
taka nie będzie mieć wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej 
Umowy lub jakiejkolwiek jej części.

17. Przy zaistnieniu przypadku, o którym mowa w poprzednim artykule, obie strony Umowy 
zobowiązują się nieważne lub niewykonalne postanowienia zastąpić nowym brzmieniem, którego 
cel i znaczenie będą, w miarę możliwości, jak najbardziej zbliżone do postanowień niniejszej 
Umowy, które mają być zastąpione. 

18. W sprawach nie uregulowanych mocą niniejszej Umowy będą miały zastosowanie Warunki 
handlowe OKG, przewodnik Droga partnera OKG oraz odpowiednie rozporządzenia i zalecenia 
firmy OKG, a następnie przepisy Kodeksu handlowego i powiązane regulacje prawne Republiki 
Czeskiej.

19. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

20. Strony Umowy zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory między nimi przede wszystkim w 
drodze porozumienia. W przypadku braku możliwości zawarcia porozumienia spory będą 
rozstrzygane na drodze sądowej.

21. Partnerem OKG może zostać tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

22. Obie strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę w dobrej wierze, dobrowolnie oraz na 
obustronnie korzystnych warunkach.


