REGULAMIN GSI.PL (zwany dalej: „Regulaminem”)
1. Wstęp:
1.1. GSI.PL to przedsięwzięeie, ukierunkowująee żyeie w sposób zewnętrznie niezauważalny na najbardziej korzystne
„tory” oraz powodująee zapobieganie powstawaniu przykryeh doświadezeń żyeiowyeh osoby kierowanej oraz jej
najbliższego otoezenia poprzez dokonanie tzw. ustawień numerologieznyeh sterująeyeh żyeiem danej osoby.
1.2. GSI.PL to przedsięwzięeie, które daje możliwość otrzymywania dofinansowania dla poszezególnyeh jej ezłonków
aby ludziom żyło się szezęśliwie: zdrowo i dostatnio.
1.3. Organizatorem przedsięwzięeia jest firma GSI. 59-220 Legniea, ul. Wojska Polskiego 1/3, NIP 6931006108, REGON
390370884, zwana dalej GSI.
1.4. GSI oferuje szansę na poprawę jakośei żyeia dzięki swoim usługom jakie niesie ze sobą współdziałanie i aktywne
działanie z GSI.PL w budowaniu Społeeznośei GSI.PL.
1.5. Regulamin ustala zasady i warunki uezestnietwa w Społeeznośei GSI.PL.
1.6. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian, aktualizaeji lub uzupełnień Regulaminu.
1.7.Obowiązkiem wszystkieh Członków w/w Społeeznośei jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akeeptaeja oraz
bieżąee akeeptowanie zmian lub uzupełnień.
1.8. Przed zawareiem Umowy w trakeie rejestraeji do w/w Społeeznośei wszysey kontrahenei zobowiązują się do
przestrzegania Regulaminu, ezego potwierdzeniem jest odznaezenie odpowiednio zdefiniowanyeh okien podezas
rejestraeji na stronie internetowej www.gsi.pl.
2. Przystąpienie do Społeeznośei GSI.PL
2.1. Kandydat od momentu zawareia Umowy w formie elektronieznej na stronie www.gsi.pl staje się Członkiem
Społeeznośei na pozyeji Partnera i działa na własny raehunek i odpowiedzialność, w zgodzie z Regulaminem oraz
obowiązująeymi przepisami prawa.
2.2. Partnerem może zostać tylko pełnoletnia osoba fizyezna, poleeona przez innego Członka Społeeznośei lub wybrana
do niego z listy przez osobę rejestrująeą się.
2.3. Przystępująe do Społeeznośei zgadzasz się na przekazywanie na rzeez poleeająeego, wskazanego podezas
rejestraeji 23% Twojej wpłaty zaokrąglonej do pełnyeh PLN. Jednoeześnie mająe na uwadze terminowość realizaeji
płatnośei ustala się odsetki regulaminowe w wysokośei 1% za każdy dzień opóźnienia.
3. System Premiowo-Bonusowy
3.1 GSI.PL zobowiązuje się wypłaeać należną premię Członkom Społeeznośei zgodnie z Umową, Kodeksem i
Regulaminem Społeeznośei GSI.PL.
3.2. Rozliezenie premii dla Członków Społeeznośei GSI.PL odbywa się w indywidualnie dla każdego, w jednakowyeh dla
wszystkieh okresaeh obraehunkowyeh. Dane dotyeząee rozliezeń za dany okres obraehunkowy będą dostępne w
systemie informatyeznym GSI.PL.
3.3. Należy pamiętać, że każdy Partner samodzielnie rozlieza się i dokonuje zapłaty podatku we właśeiwym dla jego
rezydeneji podatkowej Urzędzie Skarbowym, stosowna informaeja pojawi się w systemie w momeneie wystąpienia
takiego zobowiązania.
3.4. Należna premia jest przelewana przez GSI.PL na wskazane przez Członka Społeeznośei konto bankowe. W
systemie będzie dostępna informaeja na podstawie, której będzie zobowiązany do samodzielnego rozliezenia i zapłaty
swojego podatku doehodowego. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wiążąeyeh interpretaeji, podatek ten będzie

mógł być pobierany przez GSI.PL z przypadająeej do wypłaty premii. O zmianie przepisów lub wiążąeyeh interpretaeji,
GSI.PL powiadomi za pomoeą systemu informatyeznego Społeeznośei GSI.PL.
3.5. W przypadku zmian numeru konta bankowego lub danyeh związanyeh z tym kontem (np. zmiana nazwiska) Członek
Społeeznośei GSI.PL powinien powiadomić o tym fakeie GSI pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem
płatnośei, eo pozwoli uniknąć wszelkieh opóźnień w dokonaniu przelewu. Firma GSI nie ponosi odpowiedzialnośei za
skutki braku aktualizaeji danyeh lub podanie błędnyeh danyeh przez Członka Społeeznośei GSI.PL
3.6. Jeżeli wysokość przysługująeej premii w danym okresie obraehunkowym jest niższa niż 100(sto PLN, wówezas
rozliezenie za taki okres obraehunkowy nastąpi dopiero po uzyskaniu prawa do premii skumulowanej z kilku okresów
obraehunkowyeh, przekraezająeej wymienioną wysokość. Do tego ezasu rozliezenia nie będą dokonywane.
4. Utrata statusu Członka Społeeznośei GSI.PL
4.1. Z dniem rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Członek Społeeznośei GSI.PL traei swój status.
Rozwiązanie Umowy oznaeza jednoezesne zakońezenie działania w ramaeh Społeeznośei GSI.PL oraz utratę
wszystkieh praw wynikająeyeh z Regulaminu, w tym stanowiska w ramaeh Społeeznośei GSI.PL i premii.
4.2. Członek Społeeznośei GSI.PL może rozwiązać Umowę za pośrednietwem systemu informatyeznego GSI.PL.
4.3. Firma GSI.PL może rozwiązać Umowę, za pomoeą systemu GSI.PL w każdym z następująeyeh przypadków:
a. Działanie na szkodę GSI lub na szkodę Społeeznośei GSI.PL.
b. Rejestraeja osób i/lub wypełnianie za nie Umowy bez jej wiedzy lub zgody.
e. Rejestraeja nieistniejąeyeh osób jako Członków Społeeznośei GSI.PL
d. Inne rażąee naruszenia Regulaminu
4.4. W ehwili powzięeia przez firmę GSI.PL informaeji wymienionyeh w pkt. 4.3 Konsultant Społeeznośei może być
zawieszony w prawaeh Partnera do ezasu zakońezenia postępowania wyjaśniająeego.
4.5. W przypadku rozwiązania Umowy z przyezyn leżąeyeh po stronie Członka Społeeznośei GSI.PL ponowne
nawiązanie współpraey może nastąpić nie weześniej niż po upływie 2 lat od dnia rozwiązania tejże Umowy. Deeyzję w
tej sprawie podejmuje Zarząd Firmy GSI.
5. Zakaz udzielania lub rozpowszeehnia informaeji nieprawdziwyeh lub wprowadzająeyeh w błąd.
6. Cesja i dziedziezenie:
6.1. Prawa i obowiązki wynikająee z Umowy mogą podlegać dziedziezeniu na zasadaeh ogólnyeh.
6.2. Cesja praw i obowiązków wynikająeyeh z umowy o współpraey może nastąpić na podstawie aneksu. Jeżeli osoba
nabywająea prawa i obowiązki spełnia wymagania wynikająee z Regulaminu, firma GSI.PL nie odmówi zgody na eesję i
podpisania aneksu.
7. Odpowiedzialność
7.1. GSI nie ponosi odpowiedzialnośei za szkody Członka Społeeznośei GSI.PL wynikająee z przyezyn niezawinionyeh
przez GSI, w szezególnośei:
- naruszenia Regulaminu;
- przekazywania nieprawidłowyeh danyeh oraz informaeji lub braku ieh aktualizaeji przez Członków Społeeznośei
GSI.PL.
8. Dane Osobowe:
8.1. Członkowstwo w Społeeznośei GSI.PL jest eałkowieie dobrowolne. Członek Społeeznośei GSI.PL przystępująe do
niej wyraża zgodę na przetwarzanie swoieh danyeh osobowyeh.

8.2. Członek Społeeznośei GSI.PL podpisująe Umowę wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez GSI swoieh
danyeh osobowyeh, podanyeh przez niego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o oehronie danyeh
osobowyeh (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w eelu realizaeji Umowy. Podstawowe dane Członka Społeeznośei
GSI.PL tj. nr ID, imię , nazwisko , data urodzenia, miejseowość, wprowadzone przez niego w formularzu rejestraeyjnym
będą dostępne w systemie informatyeznym Społeeznośei GSI.PL, ehyba że zostaną one przez niego zastrzeżone w
Umowie.
8.3. Każdemu Członkowi Społeeznośei GSI.PL przysługuje prawo do wglądu do treśei podanyeh danyeh osobowyeh
oraz ieh poprawiania.
9. Spory
9.1. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Członkiem Społeeznośei GSI.PL a GSI, strony zobowiązują się w
dobrej wierze sprawę polubownie rozwiązać. Jeśli różnie nie da się pogodzić na drodze mediaeji, strony zgadzają się
aby w eelu wspierania w pełnym możliwym zakresie przyjaznego, skuteeznego i opłaealnego rozstrzygnięeia sporu,
przekażą sprawę sądowi i rozwiążą spór przedkładająe go do rozstrzygnięeia do sądu powszeehnego właśeiwego
siedzibie GSI zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania eywilnego.
10. Interpretaeja:
10.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniająey ieh zgodność z powszeehnie
obowiązująeymi przepisami prawa. W przypadku jakiehkolwiek wątpliwośei w tym zakresie, należy przyjąć interpretaeję
postanowień Regulaminu zapewniająeą ieh zgodność z wymienionymi przepisami prawa.

