PROGRAM POLECEŃ REVAS
Organizator programu

Revas sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 12, 35-302
Rzeszów, www.revas.pl tel. +48 17 300 04 44, e-mail:kontakt@revas.pl

Ważne pojęcia

Polecający – osoba zarejestrowana w systemie www.revas.pl, która
jest aktywnym trenerem w ramach swojej firmy/instytucji i bierze udział
w programie poleceń
Branżowe Symulacje Biznesowe (BSB) – dostęp na podstawie
licencji do narzędzia służącego do praktycznej nauki biznesu, którego
autorem i wyłącznym właścicielem jest Revas sp. z o.o.
Zaproszony – firma/instytucja, będąca potencjalnym klientem Revas,
która nie korzystała nigdy odpłatnie z symulacji Revas
Bonus - karta podarunkowa w wersji elektronicznej o wartości 100 zł
do Empiku, Allegro lub Sephory (do wyboru)

Uczestnik programu

Program przeznaczony jest dla osób (dalej zwanych „Polecającymi”),
które spełniają łącznie poniższe warunki:
●

●

są zarejestrowani w systemie, jako trener w ramach
firmy/instytucji, która jest lub była Klientem Revas;
polecą znajomej firmie/ instytucji (Zaproszony) Branżowe
Symulacje Biznesowe w ramach oferty obowiązującej w czasie
trwania programu poleceń i na zasadach określonych w tym
regulaminie.

Aby zostać Polecającym, należy musisz kolejno:

1. zarejestrować się w danej edycji programu przez wypełnienie
formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie
www.revas.pl/polecam lub w panelu Instruktora,
2. polecić Zaproszonemu zakup licencji na Branżowe Symulacje
Biznesowe,
3. przekazać Zaproszonemu swój kod poleceń,
4. odebrać Bonus, jeżeli Zaproszony zrealizuje zakup licencji
z Twoim kodem.
Kod jest generowany indywidualnie dla każdego Polecającego, można
go wykorzystać wielokrotnie w danej edycji programu.

Czas trwania programu

Do programu można przystąpić od 15.11.2021 r. do 31.12.2022 r.

Krok po kroku...

1. Polecający rejestruje się, akceptuje regulamin programu
i pobiera kod na stronie www.revas.pl/polecam lub w swoim
panelu Instruktora.
2. Polecający przekazuje kod Zaproszonej firmie/instytucji, np.
poprzez e-mail, komunikator lub bezpośrednio z naszej strony
internetowej.
(Pamiętaj, że sposób i zalety działania symulacji możesz sam
przedstawić albo skontaktować się z nami i poprosić o pomoc).
3. Zaproszony dokonuje zakupu symulacji na kwotę nie niższą niż
1099 zł brutto używając kodu - dostaje wtedy 5% zniżki.
4. Zaproszony potwierdza zamówienie, a Polecający dostaje
wiadomość e-mail z linkiem do wyboru sklepu, do którego chce
otrzymać Bonus.
5. Karta zostanie dostarczona do Polecającego e-mailem do 14 dni
od zaksięgowania wpłaty na koncie REVAS.
Kod może być wykorzystany tylko w przypadku nowych klientów!

Jak przetwarzamy dane
osobowe w programie?

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu.
2. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Zgoda
jest dobrowolna ale jest warunkiem udziału w programie.
3. Dane osobowe Polecających będą przetwarzane do czasu
cofnięcia zgody lub przez okres wskazany w umowie z
firmą/instytucją Polecającego.
Dane osobowe potencjalnych klientów tj. Zaproszonych, którzy
nie dokonają u nas zakupu symulacji będziemy przetwarzać
przez 6 m-cy od momentu ich otrzymania.
4. W każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych
możesz napisać na adres: kontakt@revas.pl
5. Możesz żądać od Organizatora prawa dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Więcej o tym jak przetwarzamy dane osobowe można
przeczytać na naszej stronie: revas.pl/polityka-prywatnosci/

Dodatkowe informacje

Jeżeli nie jesteś naszym użytkownikiem/klientem, ale bardzo chciałbyś
wziąć udział w programie poleceń napisz do nas na adres
polecam@revas.pl a rozpatrzymy Twoją sprawę indywidualnie.
Regulamin jest dostępny na stronie: www.revas.pl
Program poleceń nie łączy się z innymi zniżkami.
W programie poleceń nie mogą brać udziału pracownicy,
współpracownicy Organizatora Programu ani członkowie ich rodzin.

