Umowa współpracy w zakresie pozyskiwania LEADÓW
Nr LCE/
/
/

Columbus Energy(CE)

(dalej: Umowa) zawarta w dniu

r. w Krakowie, pomiędzy:

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, Kraków 31-358, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000373608, numer NIP: 9492163154, numer BDO: 000258633, z kapitałem
zakładowym w wysokości 129.982.198,50 zł w całości opłaconym, będąca dużym przedsiębiorcą, zwaną dalej: „Spółką”, „Columbus Energy”, „Zleceniodawcą”, lub „CE”,
reprezentowana przez:

-

przy czym osobą odpowiedzialną za wykonanie niniejszej umowy ze strony CE jest:

(Imię i Nazwisko, stanowisko, adres mailowy, nr telefonu)

a
z siedzibą w
(nazwa firmy)

(adres)

KRS:
NIP:
REGON:

Zleceniobiorca

Wpis do Rejestru przez:
zwany dalej: „ Partnerem”, „Zleceniobiorcą”
reprezentowaną osobiście lub przez:

-

przy czym osobą odpowiedzialną za wykonanie niniejszej umowy ze strony Partnera jest:

(Imię i Nazwisko, stanowisko, adres mailowy, nr telefonu)

Czas trwania
umowy

Wynagrodzenie
Partnera

Przedmiot
Umowy

zwanymi dalej łącznie: „Stronami”, lub każdy z osobna: „Stroną” niniejszej Umowy.

1.1. CE zleca, a Partner zobowiązuje się (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) do promowania produktów i usług oferowanych przez CE poprzez pozyskiwanie potencjalnych klientów dla CE (dalej: Klient) zainteresowanych oferowanymi przez CE lub Podmioty Powiązane produktami i usługami oraz umożliwienia kontaktu z tymi klientami.
1.2. Wykaz produktów lub usług oferowanych przez CE wskazano w załączniku pn.: Wykaz Usług, gdzie wymieniono konkretne Umowy Nabycia Produktu lub Usługi

2.1. Z tytułu wykonywania niniejszej Umowy Partnerowi będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w postaci prowizji na zasadach określonych w załączniku pn.: Zasady
Zapłaty Wynagrodzenia.

3.1. Umowa została zawarta na roczny okres do dnia:

roku.

3.2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3.3. Partnerowi przysługuje ponadto prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez
CE obowiązku wypłaty wynagrodzenia Partnera (po uprzednim wezwaniu CE na piśmie do zapłaty wynagrodzenia w dodatkowym 7 dniowym terminie), pomimo przedstawienia przez
niego dowodu nabycia prawa do wynagrodzenia zgodnie z niniejszą Umową.

10/21_04.10.2021

mail: bok@columbusenergy.pl

tel. 12 307 30 96

ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
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Dane
kontaktowe

4.1. Wszelką korespondencję Strony winny kierować na adres wskazany na wstępie niniejszej Umowy. O zmianie adresu korespondencyjnego lub innych danych Stron, lub osób
odpowiedzialnych, Strona której zmiana dotyczy winna poinformować drugą Stronę niezwłocznie, w przeciwnym razie pisma wysłane na poprzedni adres będą uznawane
za skutecznie doręczone.

5.1. Warunkiem wejścia w życie niniejszej Umowy jest to, iż Partner jest Klientem CE. Za Klienta CE można uznać Partnera, który zawarł z CE umowę sprzedaży i montażu Instalacji
Fotowoltaicznej w ofercie dla biznesu oraz wykonał ww. umowę zgodnie z jej treścią, w tym podpisał protokół odbioru oraz zapłacił wszystkie należności CE wynikające z tej umowy.
5.2. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią integralną część Umowy, ale nie wymagają ani parafowania, ani podpisu.
5.3. Integralną częścią niniejszej Umowy są w szczególności: Ogólne Warunki Współpracy w zakresie pozyskiwania Leadów (dalej: OWU), które obowiązują Partnera oraz CE.
5.4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie dotyczy to możliwości zmian: Wykazu Usług oferowanych przez CE, Wzoru Ankiety, Wzoru Wypełniania Ankiety, Klauzuli Informacyjnej dla Klienta, OWU, które w aktualnej treści dostępne są także pod adresem: https://columbusenergy.pl/dokumenty/
5.5. CE jest uprawnione do jednostronnej zmiany treści OWU lub załączników, o którym mowa ppkt. 5.4. powyżej (za wyjątkiem załącznika pn.: Zasady Zapłaty Wynagrodzenia) lub wydania
innego OWU lub załączników w trakcie trwania Umowy. CE zobowiązuje się do poinformowania Partnera poprzez doręczenie zmienionej treści OWU lub załącznika lub nowego OWU
lub załącznika. Zmiana wchodzi w życie po upływie 7 dni od doręczenia zmienionej treści OWU lub nowego OWU, chyba że:
5.5.1. przed upływem tego terminu Partner wyraźnie zaakceptuję zmianę OWU lub załącznika lub nowe OWU lub nowy załącznik,

Postanowienia końcowe

5.5.2. Partner zgłosi w tym terminie pisemny sprzeciw, przy czym:
5.5.2.1. w takim przypadku CE może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym,
5.5.2.2. prawo sprzeciwu nie przysługuje jednak gdy potrzeba wprowadzenia zmiany wynikała z przepisów obowiązującego prawa lub ich wykładni;
5.6. Pozostałymi załącznikami do Umowy są
5.6.1. Załącznik pn.: Wykaz produktów i usług CE,
5.6.2. Załącznik pn.: Wzór Ankiety B2C,
5.6.3. Załącznik pn.: Wzór Ankiety B2B, B2BC,
5.6.4. Załącznik pn.: Wzór Wypełniania Ankiety B2C,
5.6.5. Załącznik pn.: Wzór Wypełniania Ankiety B2B, B2BC,
5.6.6. Załącznik pn.: Klauzula informacyjna dla Klienta,
5.6.7 Załącznik pn.: Zasady Zapłaty Wynagrodzenia.
5.7. Jeżeli Partner nie wyraża zgody na treść Umowy lub załączników to niniejsza Umowa nie powinna być zawierana.
5.8. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

potwierdzam, że zapoznałem się z ww. załącznikami do Umowy, w tym OWU i rozumiem ich treść,
potwierdzam, że pobrałem ww. załączniki, w tym została mi przekazana informacja o adresie internetowym gdzie będą one publikowane w obowiązującej formie,
potwierdzam, że wraz z zawarciem niniejszej Umowy przystępuje jednocześnie do OWU w tym: powierzenia przetwarzania danych osobowych (pkt. 6 OWU) lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych (pkt. 6 OWU),
Współpracownik będący osobą fizyczną lub przedstawiciel Współpracownika (będący osobą fizyczną) potwierdza otrzymanie informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych. Najważniejsze informacje są podane niżej. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: www.
regulacje.columbusenergy.pl oraz w przekazanych materiałach dodatkowych. Administratorem danych osobowych jest Columbus Energy S.A. (ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków).
Najważniejszym celem przetwarzania danych będzie wykonanie Umowy, w sytuacji gdy jej stroną jest Współpracownik lub podjęcie działań na żądanie Współpracownika, przed
zawarciem Umowy. Dane mogą być też przetwarzane w celu ewidencjowania przedstawicieli. Klientowi przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO takie jak prawo dostępu
do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody. W celu skorzystania ze swoich praw lub pytań w sprawie przetwarzania danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez
Administratora(iod@columbusenergy.pl).
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