REGULAMIN PROGRAMU
Organizatorem Programu rekomendacji YouOK jest FUNDACJA JUVENIA z siedzibą w Zielonej
Górze, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 25A; NIP: 929-195-46-47, Regon: 380556970, KRS
0000737408, usytuowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Program znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://youok.pl
Celem Programu rekomendacji YouOK jest nagradzanie Klientów nabywających towary / usługi
u Partnerów współpracujących z Organizatorem.

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu YouOK jak również określa prawa i
obowiązki jego Uczestników. Regulamin Programu obowiązuje FUNDACJE JUVENIA i wszystkich
uczestników od chwili rejestracji w programie.

§1 Definicje

1. Program YouOK zwany dalej „Programem" – stworzony przez FUNDACJE JUVENIA
system rekomendacji pozwalający na nagradzanie uczestników za rekomendację produktów i
usług współpracujących z Organizatorem Partnerów.

2. System WEE – system pozwalający na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia wynikającego z udziału w programie rekomendacji YouOK
3. Uczestnik Programu YouOK - osoba dokonująca zakupów produktów lub usług u
Partnerów, którzy współpracują z organizatorem, osoba, która może otrzymać dodatkowe
wynagrodzenie za rekomendację usług i produktów Partnerów i która do Programu
przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
4. Partner YouOK - osoba/firma współpracująca z FUNDACJĄ JUVENIA

§2 Postanowienia Ogólne

1. Do programu YouOK może przystapić bezpłatnie każdy, zarówno jako Klient i jako
Partner.
2 . Korzystanie z programu rekomendacyjnego jest bezpłatne i niezobowiązujące.
Wymagane jest natomiast posiadanie zarejestrowanego konta w Systemie WEE w celu
identyfikacji rekomendacji oraz wypłaty należnych środków.
3. W ramach Programu Uczestnik gromadzi środki w Systemie WEE za zakup /
rekomendacje towarów i usług dostępnych w serwisie www.youok.pl, a następnie
moze je wymienić na pieniądze wypłacane w systemie cashback.

a. Zgromadzone środki i prawa związane z Programem nie mogą
być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.
§3 Uczestnictwo

1. Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia, jak i osoba, która nie ukończyła 18
roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
a. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego
uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

b. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

c. Aby przystąpić do Programu na zasadach Partnerskich, należy w spoób
czytelny, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na
stronie Programu YouOK (link do strony: http://youok.pl/). Z

chwilą akceptacji

poprawności danych podanych podczas rejestracji i po
kliknięciu

w specjalny link

aktywacyjny (który będzie wysłany na podany podczas
rejestracji

adres e-mail), klient

otrzymuje dostęp do serwisu YouOK wraz z własnym

indywidualnym linkiem

rekomendacyjnym i staje się tym samym
pełnoprawnym

Uczestnikiem Programu
YouOK.

Rejestrując się do programu dana osoba akceptuje regulamin i politykę prywatności, oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie w formularzu danych osobowych
poprzez odznaczenie tego znakiem X we wskazanym w formularzu punkcie jeszcze
przed ostatecznym potwierdzeniem rejestracji. Brak akceptacji jednego z punktów
uniemozliwia rejestrację w programie (pola wymagane).
2. Tylko prawidłowo i prawdziwymi danymi wypełniony formularz zgłoszeniowy zostanie
zaakceptowany przez FUNDACJE JUVENIA
3. FUNDACJA JUVENIA zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego
Klienta w uzasadnionych przypadkach, tj. np.podejrzenie nadużycia

a. Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej http://youok.pl/
b. Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do bazy danych
YouOK natychmiastowo
c. Uczestnik zobowiązuje się poinformować FUNDACJE JUVENIA o zmianie swoich
danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych
osobowych, FUNDACJA JUVENIA nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany
nie zaktualizowaniem danych.
§4 System przyznawania środków na koncie Uczestnika

1. FUNDACJA JUVENIA (Organizator) jak i Partnerzy współpracujący z Organizatorem
zobowiązują się przyznawać Uczestnikowi środki za nabycie oraz
rekomendacje towarów / usług wg aktualnie obowiązującego u danego Partnera Regulaminu
( widocznego na stronie Partnera)
2. Środki przyznawane są w zależności od indywidualnych Regulaminów Partnerów.

§5 Zakończenie lub zawieszenie Programu
1. FUNDACJA JUVENIA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub
zakończenia Programu w każdej chwili, w szczególności wobec uczestnika, który
wskazał nieprawidłowe informacje lub w inny sposób dopuscił się naruszenia
niniejszego Regulaminu

2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu FUNDACJA JUVENIA umieści
informacje o tym fakcie na stronie internetowej programu (youok.pl/). Informacja taka
zostanie również przekazana wszystkim współpracującym z Programem Partnerom.
3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić
zebrane środki na pieniądze do 2m-cy od daty zakończenia lub zawieszenia Programu.

4. Organizator zastrzega możliwość zablokowania wypłaty środków w przypadku
naruszenia przez uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
§6 Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FUNDACJE
JUVENIA w celach statystycznych oraz marketingowych przedstawionych w Regulaminie
Programu. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn.
29.sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z
późniejszymi zmianami). Zgoda, o której mowa, zostanie potwierdzona przez Uczestnika
własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym (w przypadku osób rejestrujących
się poprzez stronę internetową zastosowanie ma § 3 pkt. 1c niniejszego Regulaminu)

a. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do
ich poprawiania.
b. Uczestnik na bieąąco będzie informowany drogą pocztową bądź mailową o
aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych w programie http://youok.pl/, pod
warunkiem, że wyrazi na to zgodę w chwili wypełniania formularza zgłoszeniowego.
2. Dane osobowe mogą być udostępniane wyselekcjonowanym partnerom FUNDACJI
JUVENIA w celach marketingowych, chyba, że Uczestnik nie wyrazi na to zgody.
3. Organizator zastrzega, że powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym
podmiotom trzecim (w tym, za granicą,) zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych jak i konta
Uczestnik może uzyskać pod numerem telefonu 52/ 351 53 25 lub wysyłając zapytanie na
adres mailowy: kontakt@youok.pl

