
 

 

REGULAMIN PROGRAMU „PROGRAM POLECEŃ BEESAFE” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin Programu „Program Poleceń Beesafe” (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanizm, 

zakres i warunki uczestnictwa w Programie Poleceń Beesafe (zwanego dalej „Programem Poleceń Beesafe”). 

2. Organizatorem „Programu Program Poleceń Beesafe” jest Beesafe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. 

Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824339, REGON: 385068070, NIP: 7010961673, posiadająca kapitał 

zakładowy w wysokości 21 540 000,00 zł (dalej jako: „Organizator”). Organizator posiada status agenta 

ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru 

– Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa pod numerem  

RPU 11246601/A. Działając jako wyłączny agent ubezpieczeniowy Organizator zawiera umowy ubezpieczenia w 

imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela (COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą 

w Warszawie, dalej jako: „COMPENSA”), z którym zawarł stosowne umowy. Ubezpieczyciel – podmiot, który 

zyskał zezwolenie na wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. 

3. Partnerem Programu Poleceń Beesafe jest Hagen Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 16, 05-816 

Michałowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego  pod  nr KRS  

0000383723  prowadzonym przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy,  XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 534 246 86 48 oraz kapitał zakładowy w wysokości 60 000,00 zł, działający 

na rzecz i w imieniu Beesafe przy wykonaniu prac związanych z organizacją, rozstrzygnięciem oraz wydaniem 

nagród w Programie Poleceń Beesafe. 

4. Na potrzeby Programu Poleceń Beesafe wprowadza się następujące definicje: 

1) Formularz rejestracyjny - formularz zamieszczony na Stronie Programu Poleceń Beesafe, służący do 

rejestracji Polecającego w Programie Poleceń Beesafe. Formularz rejestracyjny zawiera następujące pola: 

adres e-mail Polecającego, numer telefonu komórkowego Polecającego oraz oświadczenia, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 2) Regulaminu; 

2) Link polecający – unikalny link wygenerowany dla Polecającego do przekazania Poleconemu, w celu zakupu 

przez Poleconego Polisy Ubezpieczeniowej;  

3) Opłacenie Polisy ubezpieczeniowej – zapłata całości kwoty lub pierwszej raty składki ubezpieczeniowej, 

należnej Ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochroną ubezpieczeniową (w związku z zawartą umową 

ubezpieczenia za pośrednictwem Strony Organizatora); 

4) Polecony – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która otrzymała 

od Polecającego Link polecający; 



 

 

5) Polecający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w momencie 

przystąpienia do Programu Poleceń Beesafe, która poprawnie wypełniła Formularz rejestracyjny na Stronie 

Programu Poleceń Beesafe, a tym samym stała się uczestnikiem Programu Poleceń Beesafe;  

6) Polecenie – skuteczne (tzn. zakończone Opłaceniem Polisy ubezpieczeniowej), zachęcenie Poleconego do 

zakupu Polisy ubezpieczeniowej przez stronę internetową https://beesafe.pl/ przez przekazanie mu Linku 

polecającego przez Polecającego; 

7) Rejestracja – prawidłowe, tj. przy użyciu prawdziwych i kompletnych danych wypełnienie Formularza 

rejestracyjnego na dedykowanej Stronie Programu Poleceń Beesafe  https://programpolecen.beesafe.pl/ i 

przesłanie go przez użycie opcji „Zarejestruj się” widocznej obok Formularze rejestracyjnego; 

8) Strona Organizatora – strona o adresie https://beesafe.pl/ której administratorem jest Beesafe; 

9) Strona Programu Poleceń Beesafe – strona o adresie https://programpolecen.beesafe.pl/ której 

administratorem jest Organizator; 

5. Program Poleceń Beesafe trwa od dnia 3 listopada 2021 roku do osiągnięcia liczby 5000 Rejestracji w Programie 

Poleceń Beesafe, lecz nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2022 roku, z tym, że: 

1) Rejestracja i wygenerowanie Linku polecającego będzie możliwe od dnia 3 listopada 2021 roku do 

osiągnięcia liczby 5000 Rejestracji w Programie Poleceń Beesafe, lecz nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2022 

roku. 

2) W przypadku, gdy osiągnięta zostanie liczba 5000 Rejestracji w Programie Poleceń Beesafe, Formularz 

rejestracyjny znajdujący się na Stronie Programu Poleceń Beesafe zostanie dezaktywowany i w jego miejscu 

pojawi się komunikat, który będzie informował o osiągniętym limicie Rejestracji. 

3) Skorzystanie z Linku polecającego i zakup Polisy ubezpieczeniowej będzie możliwe od dnia 3 listopada 2021 

roku do dnia 31 stycznia 2022 roku. 

4) Opłacenie Polisy ubezpieczeniowej musi nastąpić najpóźniej dnia 31 stycznia 2022 roku. 

6. Program Poleceń Beesafe będzie prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program Poleceń Beesafe 

nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od 

przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

7. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Polecających, jak również Partnera oraz reguluje zasady i 

warunki uczestnictwa w Programie Poleceń Beesafe, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki 

Polecających. Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 

8. Udział w Programie Poleceń Beesafe jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny, jednak uzależniony od spełnienia 

wymogów, o których mowa w Regulaminie. 

9. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie https://programpolecen.beesafe.pl/. Regulamin może być 

pozyskiwany, odtwarzany i utrwalany przez Polecających. Zaakceptowanie przez Polecającego Regulaminu i 

rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych na podstawie Regulaminu jest momentem zawarcia umowy o 

świadczenie usług drogą elektroniczną. Stronami usługi świadczonej drogą elektroniczną jest Organizator i 

Polecający. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana z momentem zakończenia 



 

 

korzystania z usług świadczonych przez Organizatora. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną 

stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Regulaminu.   

10. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem 

związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Polecającym przedsięwzięcie odpowiednich kroków 

w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia 

korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych 

do treści przekazu składającego się na tę usługę. W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną 

na podstawie Regulaminu Polecający musi zapewnić następujące wymagania techniczne niezbędne do 

współpracy ze stroną internetową: dostęp do sieci Internetowej, dostęp do witryn WWW, przeglądarka WWW 

(Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 7.0.1 lub 

wyższej; Opera w wersji 11.0 lub wyższej; Safari w wersji 5.0 lub wyższej) oraz włączenie w przeglądarce 

internetowej użytkownika obsługi Javascript i plików cookies; posiadać konto e-mail, i mieć możliwość odbierania 

wiadomości pocztą elektroniczną. Na stronie https://programpolecen.beesafe.pl/ mogą być wykorzystywane 

następujące technologie: Java, Javascript, XML, DHTML, cookies.    

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Programie Poleceń Beesafe i przyznawania Nagrody Polecającemu 

1. W Programie Poleceń Beesafe może wziąć udział jako Polecający osoba, która łącznie spełnia następujące 

warunki: 

1) Dokonała Rejestracji na Stronie Programu Poleceń Beesafe w okresie od dnia 3 listopada 2021 roku do 

osiągnięcia liczby 5000 Rejestracji w Programie Poleceń Beesafe, lecz nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2022 

roku i wygeneruje podczas Rejestracji Link polecający;  

2) Podczas Rejestracji złoży na Formularzu rejestracyjnym oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i 

przeprowadzenia Programu Poleceń Beesafe, dotyczące zaakceptowania Regulaminu; 

3) Przekaże Link polecający wygenerowany podczas Rejestracji Poleconemu w okresie od dnia 3 listopada 

2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku; 

4) Nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora, ani członkiem 

najbliższej rodziny takiej osoby. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia;  

2. Nagrody w Programie Poleceń Beesafe („Nagrody”) stanowią nagrody pieniężne w wysokości 100 zł (słownie: 

sto złotych) każda. 

3. Każdy z Polecających może zdobyć maksymalnie 20 Nagród w łącznej wysokości wynoszącej maksymalnie 2000 

zł (słownie: dwa tysiące złotych)  

4. Od łącznego przychodu uzyskanego z Programu, będącego łączną kwotą zdobytych Nagród, na koniec roku 

podatkowego Polecający ma obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek do właściwego Urzędu 

Skarbowego na podstawie wystawionego przez Beesafe formularza PIT- 11, przy czym Polecający zobowiązany 

jest udostępnić wszelkie dane niezbędne do wypełnienia ww. formularza w sposób wskazany w § 3 ust. 6 



 

 

Regulaminu.  

5. Nagrodę wygrywa Polecający po spełnieniu przez Polecającego i co najmniej jednego Polecanego łącznie 

następujących warunków: 

1) Polecający spełni warunki określone w  § 2 ust. 1  

2) W okresie wskazanym w § 1 ust. 5 pkt 3 Polecony, który otrzymał od Polecającego Link polecający dokona 

zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu mechanicznego. W 

celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy za pomocą Linka polecającego przejść na Stronę Beesafe, 

uzupełnić wszystkie wymagane pola oraz kliknąć przycisk „Kup i zapłać”, następnie wybrać liczbę rat i 

Opłacić Polisę ubezpieczeniową lub pierwszą ratę polisy. Zawarcie umowy ubezpieczenia jakąkolwiek inną 

drogą niż poprzez Stronę Beesafe i pocztę elektroniczną – w tym przez call center nie uprawnia do 

odebrania lub przyznania nagrody w Programie Poleceń Beesafe; 

3) Polecony powinien dokonać zawarcia umowy ubezpieczenia na pojazd osobowy. Umowy ubezpieczenia 

obejmujące pojazd w leasingu, motocykl lub pojazdy o masie powyżej 3,5 tony nie będą uwzględnianie w 

Programie Poleceń Beesafe, a tym samym zawarcie jednej z wyżej wymienionych umów ubezpieczenia nie 

uprawnia do zdobycia Nagrody. 

4) Polecony nie odstąpi od zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia jej zakupu. 

6. Link polecający Polecający można przekazać nieograniczonej liczbie osób, jednak Nagroda zostanie wypłacona za 

maksymalnie 20 Poleceń.  

7. Weryfikację prawa Polecającego do Nagrody przeprowadzi Beesafe na podstawie rejestru wszystkich umów 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartych poprzez Stronę Beesafe w okresie trwania Programu 

Poleceń Beesafe oraz danych uzyskanych podczas Rejestracji w Programie Poleceń Beesafe. 

8. Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

 

§ 3. Wydanie Nagrody Polecającemu 

1. Zgodnie z § 1 ust. 3 Nagrodę w Programie Poleceń Beesafe przekaże Hagen, na konto osobiste Polecającego po 

weryfikacji przez Beesafe spełnienia warunków Programu Poleceń Beesafe. 

2. Każdy Polecający, który wygra Nagrodę, o której mowa w § 2 (dalej „Laureat”) zostanie poinformowany przez 

Hagen z adresu  programpolecen@beesafe.pl o przyznaniu Nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres 

e-mail podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym.  

3. Informacja o zdobyciu Nagrody zostanie wysłana: 

1) Do 16 stycznia 2022 r. dla spełnionych łącznie wszystkich warunków określonych w § 2 ust 5 pkt 1-3 

Regulaminu w miesiącu listopadzie 2021 r.  

2) Do 16 lutego 2022 r. dla spełnionych łącznie wszystkich warunków określonych w § 2 ust 5 pkt 1-3 

Regulaminu w miesiącu grudniu 2021 r. 

3) Do 16 marca 2022 r. dla spełnionych łącznie wszystkich warunków określonych w § 2 ust 5 pkt 1-3 

Regulaminu w miesiącu styczniu 2022 r. 

4. Nagroda zostanie przekazana Laureatom do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację o 



 

 

przyznaniu Nagrody zgodnie z § 3 ust. 2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest uzupełnienie numeru konta 

osobistego oraz danych koniecznych do wystawienia formularza PIT – 11 (Imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, 

adres zamieszkania, Nazwa i adres właściwego dla Polecającego Urzędu skarbowego). 

5. W celu odbioru Nagrody: 

1) każdy Laureat wraz z informacją o zdobyciu Nagrody, otrzyma od Hagen z adresu e-mail  

programpolecen@beesafe.pl na podany podczas rejestracji w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail 

wiadomość z unikalnym kodem, który posłuży do zalogowania się na bezpiecznej stronie administrowanej 

przez Beesafe:  

https://programpolecen.beesafe.pl/nagrodaprogram. 

2) każdy Laureat, zaloguje się na stronie https://programpolecen.beesafe.pl/nagrodaprogram za pomocą 

swojego adresu e-mail, podanego w Formularzu rejestracyjnym oraz przesłanego uprzednio przez Hagen 

unikalnego kodu oraz przekaże numer konta osobistego, na który zostanie wypłacona nagroda oraz dane 

konieczne do wystawienia formularza PIT - 11. Dane te należy uzupełnić do 26 dnia miesiąca w którym 

Laureat otrzymał wiadomość. 

6. Zdobyte w Programie Poleceń Beesafe Nagroda zostanie przez Hagen przekazana w terminie wskazanym w § 3 

ust. 3 na konto osobiste, którego numer Laureat wskaże Hagen w sposób opisany w § 3 ust. 5 pkt. 2) 

7. Jeżeli Laureat nie wskaże numeru konta osobistego w sposób wskazany w § 3 ust. 5 pkt. 2), Nagroda zostanie mu 

przekazana w innym terminie, ustalonym indywidualnie i zależnym od terminu, w którym numer konta 

osobistego zostanie faktycznie wskazany. W tym celu Laureat powinien skontaktować się z Hagen na adres e-

mail: programpolecen@beesafe.pl. Wskazanie numeru konta osobistego przez Laureata musi nastąpić 

najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. 

8. Nagroda nie przysługuje Polecającemu, który odstąpił od Programu Poleceń Beesafe.  

9. Fundatorem Nagród w Programie Poleceń Beesafe jest Beesafe. 

10. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę. Program Poleceń Beesafe nie łączy się z innymi promocjami. 

 

§ 4. Prawa Organizatora 

1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator Programu Poleceń Beesafe nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane z działaniem 

dostawców usług internetowych Uczestników Programu Poleceń Beesafe, które mogłyby mieć wpływ na 

wypełnienie warunków uczestnictwa w Programie Poleceń Beesafe. 

2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator 

zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Programu Poleceń 

Beesafe. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników na Stronie internetowej o powodach 

zaistniałych okoliczności i zmian dotyczących Programu Poleceń Beesafe. 

 

§ 5. Prawo do odstąpienia 

1. Każdy Polecający ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Programie Poleceń Beesafe. Oświadczenia o 



 

 

odstąpieniu od Programu Poleceń Beesafe w terminie do 14 dni od daty przystąpienia do Programu Poleceń 

Beesafe należy przesłać drogą elektroniczną na adres programpolecen@beesafe.pl. Wzór oświadczenia o 

odstąpieniu od Programu Poleceń Beesafe stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje Polecających, będących uczestnikami Programu Poleceń Beesafe związane z Programem Poleceń 

Beesafe, powinny być przekazywane w formie elektronicznej na adres programpolecen@beesafe.pl i zawierać w 

tytule maila określenie: „Reklamacja Beesafe”. 

2. Każda reklamacja powinna zawierać:  

1) imię i nazwisko Uczestnika Programu Poleceń Beesafe zgłaszającego reklamację;  

2) adres e-mail Uczestnika Akcji Promocyjnej zgłaszającego reklamację i numer telefonu;  

3) dokładny opis i powód reklamacji oraz 

4) wnioskowany sposób załatwienia reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania 

reklamacji. 

5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Programu Poleceń Beesafe zgłaszający reklamację zostanie 

powiadomiony pocztą elektroniczną na adres, z którego wysłano reklamację lub inny adres e-mali wskazany w 

treści reklamacji jako adres, na który odpowiedź na reklamację powinna zostać przesłana. 

 

Niezależnie od zgłaszanej reklamacji, Uczestnikowi Programu Poleceń Beesafe przysługuje pełne prawo do dochodzenia 

swoich roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Programu Poleceń Beesafe jest Beesafe. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@beesafe.pl 

3. Dane osobowe uczestników Programu Poleceń Beesafe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 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”)), w zakresie i celu niezbędnym do: 

1) przeprowadzenia Programu Poleceń Beesafe, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Programie 

Poleceń Beesafe oraz warunków otrzymania Nagrody i wydania Nagrody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO, tj. konieczności do realizacji umowy uczestnictwa w Programie Poleceń Beesafe, 

2) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Beesafe - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

3) ewentualnie, w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową uczestnictwa w Programie Poleceń Beesafe 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 



 

 

4. Przekazanie danych osobowych przez Polecającego jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w 

Programie Poleceń Beesafe. W przypadku niepodania danych zarejestrowanie w Programie nie będzie możliwe. 

5. Polecający ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania 

oraz przenoszenia danych. 

6. Polecający ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

7. Odbiorcą danych jest Hagen Sp. z o.o., działająca jako podwykonawca Beesafe. 

8. Dane osobowe dotyczące Polecających będą przetwarzane przez czas trwania Programu Poleceń Beesafe oraz 

przez okres 6 lat od dnia zakończenia (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też 

przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.   

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny 

sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie w którym to postanowienie jest 

niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone  

i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są 

nadal wiążące i wykonalne. 

2. Uczestnikom Programu Poleceń Beesafe oprócz Nagrody przewidzianej Regulaminem, nie przysługuje żadne 

dodatkowe wynagrodzenie. 

3. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność 

wydania Bonusu z przyczyn leżących po stronie Uczestników Programu Poleceń Beesafe. 

4. Wszelkie sprawy sporne związane z Programem Poleceń Beesafe będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo 

właściwym sądem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn 

leżących po stronie osób trzecich. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

5. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkująco-informacyjny i nie 

powinny stanowić podstawy do interpretowania jego treści.  

6. Regulamin obowiązuje od dnia 3 listopada 2021 r. do dnia zakończenia Programu Poleceń Beesafe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu poleceń „Program Poleceń Beesafe” 

 

Dane: 



 

 

Imię 

Nazwisko 

adres e-mail 

nr telefonu 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Programu poleceń „Program Poleceń Beesafe” 

 

 

Oświadczam, że odstępuję od Programu poleceń „Program Poleceń Beesafe” do którego przystąpiłem/am. 

 

 

 Data        Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


