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DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
 
 

Niniejsza Deklaracja Uczestnictwa składana jest:  
Spółce pod firmą SativaLife.eu P.S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 48 , 30-149  Kraków, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS  0001018420, NIP 6772490467, 
REGON 524434419, zwaną dalej „SATIVA” 
 

przez: 
 

                     
              

Kraj/symbol 
  

Nr Uczestnika  

  
Imię i nazwisko Uczestnika lub Nazwa Firmy (wypełnia przedsiębiorca) 

                                           
Data urodzenia 

     
Numer NIP  

                    
Adres e-mail 

 
Nr kierunkowy 

 
Nr telefonu komórkowego 

 
Kod pocztowy 

            
Miejscowość 

 
Ulica 

 
Nr domu 

 
Nr mieszkania 

              

Seria i nr Paszportu (wypełnia obcokrajowiec) 
  

Obywatelstwo (wypełnia obcokrajowiec) 
        

                                                    

Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub prowadzenia 

działalności / siedziby firmy 

        
          

                     
Kod pocztowy 

            
Miejscowość 

 
Ulica Nr domu 

 
Nr mieszkania 

                                                    

                 
Kraj/symbol 

 
Numer osoby lub firmy REKOMENDUJĄCEJ * 

  
Kraj/symbol 

 
Numer osoby lub firmy PREZENTUJĄCEJ * 

       
Imię i nazwisko lub nazwa firmy REKOMENDUJĄCEGO 

  
Imię i nazwisko lub nazwa firmy PREZENTUJĄCEGO 

 
*  Osoba Rekomendująca to osoba, która powiedziała Tobie o produktach lub możliwościach systemu MLM SATIVA, będziesz znajdował/a 
się bezpośrednio w jego zespole. Jeżeli nie określisz osoby rekomendującej, zostanie Ci ona przydzielona w systemie. 
 

 
zwanego/ą dalej „Uczestnikiem”,  
o następującej treści: 
 
 
§ 1. 
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1. Niniejszym składam Deklarację Uczestnictwa w systemie MLM (marketingu bezpośredniego) 
prowadzonym przez SATIVA i polegającym na sprzedaży produktów przez SATIVA pod jej markami 
handlowymi („Produkty”).  

2. Uczestnik, składając Deklarację Uczestnictwa nie staje się w szczególności pracownikiem, 
zleceniobiorcą, usługobiorcą czy przedstawicielem SATIVA. Poprzez złożenie Deklaracji 
Uczestnictwa nie następuje zawarcie umowy agencyjnej czy też umowy franczyzy.  

3. Uczestnik nie posiada prawa do działania w imieniu SATIVA, reprezentowania czy zawierania 
umów, zaciągania zobowiązań czy udzielania gwarancji w imieniu lub ze skutkiem dla SATIVA.  

4. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za dopełnienie wszelkich obowiązków wynikających z 
przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów 
i usług, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku gdyby zakres lub 
charakter jego działań spowodował powstanie takich obowiązków.  

§ 2.  
1. Deklaracja Uczestnictwa nie wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Może zostać złożona 

SATIVA poprzez system rejestracji na stronie internetowej SATIVA: www.sativalife.eu przez 
Uczestnika, który zapozna się i zaakceptuje postanowienia Deklaracji Uczestnictwa oraz zapozna 
się z załącznikami do Deklaracji Uczestnictwa, o których mowa w ust. 2 poniżej i je zaakceptuje.  

2. Przed złożeniem Deklaracji Uczestnictwa Uczestnik zapoznaje się z Regulaminem Uczestnictwa 
wraz z załącznikami, Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności, Kodeksem 
Etycznym, które są dostępne na stronie internetowej SATIVA: www.sativalife.eu i które stanowią 
załączniki do Deklaracji Uczestnictwa. Uczestnik składa oświadczenie o zapoznaniu się z tymi 
dokumentami oraz o akceptacji ich postanowień.  

3. Deklaracja Uczestnictwa zostanie przyjęta przez SATIVA gdy: 
a) zawiera pełne i prawdziwe dane,  
b) udzielone zostaną konieczne zgody, w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych,  
c) złożenie Deklaracji Uczestnictwa nie będzie stanowiło naruszenia postanowień 

Regulaminu Uczestnictwa, w szczególności: I.2.2, I.2.3, I.3.3, I.3.4, I.4.3, II.1.2 oraz II.1.3 
Regulaminu Uczestnictwa,  

d) Uczestnik jednocześnie ze złożeniem Deklaracji Uczestnictwa dokona zakupu Produktów 
w sklepie internetowym SATIVA o wartości  co najmniej  20 (dwadzieścia) Punktów. Brak 
opłacenia zamówienia w terminie 10 (dziesięciu) dni powoduje automatyczne jego 
anulowanie i skasowanie rejestracji (usunięcie konta).  

4. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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”), Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o zasadach przetwarzania 
danych osobowych oraz o przysługujących mu prawach z tym związanych. Informacja o 
przetwarzaniu danych osobowych jest zawarta w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do 
niniejszej Deklaracji Uczestnictwa.  

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych niezbędnych do 
udziału w strukturze MLM SATIVA oraz ewentualnych rozliczeń, przez następujący podmiot: 
SativaLife.eu P.S.A. ., ul. Balicka 48 , 30-149  Kraków. Dane osobowe będą zapisane w bazie danych 
Uczestników tworzonej w ramach organizowania sieci sprzedaży MLM Produktów, w celach 
związanych z realizacją postanowień Deklaracji Uczestnictwa i jej załączników. SATIVA może 
zapisywać te informacje ręcznie oraz w formie elektronicznej.  

6. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczny z brakiem przyjęcia przez 
SATIVA Deklaracji Uczestnictwa.  

7. Uczestnik, mając na względzie charakter systemu MLM, tworzenie struktury, wyraża zgodę na 
ujawnienie przez SATIVA jego danych osobowych na stronie internetowej SATIVA 
www.sativalife.eu, dostępnej dla innych uczestników systemu MLM SATIVA.  

http://www.sativalife.eu/
http://www.sativalife.eu/
http://www.sativalife.eu/
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8. Uczestnik, mając na względzie charakter systemu MLM, wyraża zgodę na publikację swoich danych 
osobowych na stronie internetowej SATIVA www.sativalife.eu, w wydawnictwach i publikacjach 
SATIVA. 

9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SATIVA dla celów 
marketingowych SATIVA oraz na otrzymywanie informacji handlowej na podanych przez niego 
adres e-mail lub numer telefonu tj. na otrzymywanie reklam i powiadomień związanych z 
marketingiem produktów i usług występujących w obrocie handlowym pod znakiem SATIVA.  

§ 3.  
1. Uczestnikowi, po dokonaniu  procesu rejestracji, generowane jest konto w sklepie internetowym 

SATIVA. Uczestnik, w związku z udziałem w systemie MLM SATIVA ma prawo do naliczeń Punktów 
oraz prawo do zakupu Produktów z rabatem. Sklep internetowym jest dostępny pod adresem 
www.sativalife.eu.  

2. Uczestnik jest uprawniony do zakupu Produktów wyłącznie na własne potrzeby lub na potrzeby 
członków najbliższej rodziny.  

3. Uczestnik nie ma zobowiązań względem SATIVA, nie ma obowiązku świadczenia względem SATIVA. 
Uczestnik nie jest zobowiązany ani nie jest uprawniony do sprzedaży Produktów. Uczestnik nie jest 
w szczególności uprawniony ani zobowiązany do sprzedaży Produktów na aukcjach lub portalach 
internetowych typu OLX, Allegro i tym podobnych, w obrocie detalicznym ani hurtowym. 

4. Umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Uczestnika z SATIVA stanowi odrębny stosunek 
zobowiązaniowy od niniejszej Deklaracji Uczestnictwa.  

5. Uczestnik nabywa prawo do rabatów od cen Produktów, na zasadach opisanych w Regulaminie 
Uczestnictwa, stanowiącym załącznik do niniejszej Deklaracji Uczestnictwa.  

6. Uczestnik ma możliwość polecania, wprowadzania innych osób do systemu MLM SATIVA. 
7. Uczestnik nie ma prawa używania nazwy SATIVA oraz pozostałych nazw handlowych i znaków 

towarowych SATIVA, za wyjątkiem gdy ich zastosowanie zostało zatwierdzone przez SATIVA przed 
ich zastosowaniem w formie: pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności.  

§ 4.  
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego ewentualne wypowiedzi lub oświadczenia dotyczące 

SATIVA, w szczególności dotyczące Produktów lub systemu MLM, powinny być zgodne z prawdą i 
zgodne z informacjami publikowanymi przez SATIVA, w szczególności z: Regulaminem 
Uczestnictwa, Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności, Kodeksem Etycznym.  

2. Zawiadomienia lub komunikacja pomiędzy SATIVA a Uczestnikiem odbywać się będzie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, indywidualnego panelu dostępnego po zalogowaniu się na 
stronie www.sativalife.eu, lub poczty tradycyjnej przesyłką poleconą. Korespondencję przekazaną 
na konto poczty elektronicznej lub za pośrednictwem indywidualnego panelu dostępnego po 
zalogowaniu się na stronie www.sativalife.eu uważa się za doręczoną w dacie jej wysłania.  

§ 5.   
1. Ze względu na składanie Deklaracji Uczestnictwa przez Uczestnika poprzez system rejestracji na 

stronie internetowej SATIVA: www.sativalife.eu, Uczestnik może odstąpić od Umowy w okresie 14 
(czternastu) dni od złożenia Deklaracji Uczestnictwa. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać 
złożone na formularzu odstąpienia, którego wzór został przesłany Uczestnikowi na adres poczty 
elektronicznej Uczestnika wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji. W związku z 
odstąpieniem od Umowy Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze wszystkich, złożonych w czasie tych 
14 (czternastu) dni, zamówień i otrzymania pełnego zwrotu kwot wpłaconych na poczet tych 
zamówień.  

2. Uczestnik może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 
(jeden) miesiąc.  

3. SATIVA może wypowiedzieć Umowę w następujących przypadkach: 
a) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przez Uczestnika – ze skutkiem 

natychmiastowym,  
b) niewyrażenia lub cofnięcia wyrażonych przez Uczestnika wymaganych zgód: o 

przetwarzaniu danych osobowych oraz o akceptacji Regulaminu Uczestnictwa, 

http://www.sativalife.eu/
http://www.sativalife.eu/
http://www.sativalife.eu/
http://www.sativalife.eu/
http://www.sativalife.eu/
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Regulaminu Sklepu Internetowego, Polityki Prywatności, Kodeksu Etycznego – ze skutkiem 
natychmiastowym, 

c) niewyrażenia lub cofnięcia wyrażonych przez nabywcę lub spadkobiercę Uczestnika 
wymaganych zgód: o przetwarzaniu danych osobowych oraz o akceptacji Regulaminu 
Uczestnictwa, Regulaminu Sklepu Internetowego, Polityki Prywatności, Kodeksu 
Etycznego – ze skutkiem natychmiastowym,  

d) naruszenia Regulaminu Uczestnictwa, Regulaminu Sklepu Internetowego, Polityki 
Prywatności, lub Kodeksu Etycznego, pomimo uprzedniego wezwania do zaprzestania 
takiego działania – ze skutkiem natychmiastowym.  

4. Umowa wygasa po upływie 6 (sześciu) miesięcy od ostatniego zakupu przez Uczestnika Produktów 
o minimalnej łącznej wartości 20 (dwadzieścia) punktów.  

5. Po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy Uczestnik traci prawa wynikające ze złożonej 
Deklaracji Uczestnictwa i z ewentualnych działań Uczestnika.  

6. Wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy skutkuje rozpoczęciem biegu okresu karencji 
wynoszącego 6 (sześć) miesięcy przed ewentualnym ponownym złożeniem Deklaracji 
Uczestnictwa.  

§ 6. 
1. Złożenie SATIVA przez Uczestnika Deklaracji Uczestnictwa nie tworzy stosunku spółki pomiędzy 

Uczestnikiem a SATIVĄ i pozostałymi uczestnikami lub pomiędzy Uczestnikiem a SATIVĄ, nie 
tworzy też umowy joint venture ani wspólnego przedsięwzięcia.  

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia będą dokonywane przez Strony pod rygorem nieważności w 
formie pisemnej lub w formie elektronicznej.  

3. Ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.  
4. Niniejsza Deklaracja Uczestnictwa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i jest przesyłana na adres poczty elektronicznej 
Uczestnika, wraz z załącznikami (tj. Regulaminem Uczestnictwa, Regulaminem Sklepu 
Internetowego, Polityką Prywatności, Kodeksem Etycznym) oraz formularzem oświadczenia o 
odstąpieniu wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji.   


