
Podmínky pro affiliate program

1. Úvodní ustanovení
1. Tyto podmínky spolupráce a provizního systému v rámci affiliate programu (dále jen

“Podmínky”) vydává společnost ComGate Payments, a.s., sídlem Gočárova třída 1754/48b,
500 02 Hradec Králové, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3755 (dále jen „CGP“).

2. Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s účastí v affiliate
programu společnosti ComGate Payments, a.s. (dále jen “Program”).

2. Podmínky Programu
1. Tyto podmínky platí od 1.9.2022 do odvolání.
2. Účastníkem Programu (dále jen “Partner”) se může stát stávající Klient CGP nebo jakákoli jiná

právnická nebo fyzická osoba, která je
a. podnikatelem s platným živnostenským oprávněním, kterému bylo přiděleno IČ, nebo
b. nepodnikatelem, který se Programu účastní pouze v rámci příležitostné činnosti ve smyslu

§ 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
3. Partner se zaregistruje do Programu prostřednictvím webového formuláře (dále jen

“Registrační formulář”).
4. V rámci registrace je Partnerovi přidělen jedinečný kód, kterým jsou pak automaticky označeny

všechny Partnerem vyplněné formuláře s doporučením Potenciálních klientů (dále jen
“Kontaktní formulář”) i všechny referenční odkazy předané Potenciálním klientům (dále jen
“Referenční odkaz”), a na základě tohoto kódu jsou tato doporučení přiřazena Partnerovi.

5. Partner může doporučit neomezený počet zájemců o služby platební brány nebo platebních
terminálů, dále jen „Potenciální klient“ pro telefonické kontaktování a zaslání obchodní
nabídky, a to následujícími způsoby
a. prostřednictvím Kontaktního formuláře předá CGP kontaktní údaje Potenciálního klienta v

rozsahu název firmy, jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail, nebo
b. předá Potenciálnímu klientovi Referenční odkaz na webové stránky CGP, kde Potenciální

klient vyplní poptávkový formulář.
6. Potenciálním klientem může být jakákoliv podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba s

platným IČ, která
a. aktuálně není a v uplynulých 12 měsících nebyla ve smluvním vztahu s CGP,
b. ke dni předání doporučení neprobíhá mezi Potenciálním klientem a CGP nezávisle

jednání směřující k uzavření smlouvy,
c. nejedná se o přepis e-shopu nebo provozovny na nového provozovatele (tzn. jiné IČ),

přičemž CGP již poskytuje nebo v uplynulých 12 měsících poskytovala služby stejnému
e-shopu nebo stejné provozovně v rámci smlouvy uzavřené s původním provozovatelem.

7. V případě, že Potenciální klient nesplňuje podmínky uvedené v bodě 6, CGP informuje
Partnera o této skutečnosti  prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Registračním
formuláři.

8. CGP dle vlastního rozhodnutí kontaktuje Potenciálního klienta s nabídkou uzavření Smlouvy.
9. Partner získá informaci o úspěšném nebo neúspěšném uzavření Smlouvy a Potenciálním

klientem prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v Registračním formuláři.
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3. Odměna Partnera a podmínky pro její přiznání
1. Odměnou za doporučení Potenciálního klienta v rámci tohoto Programu je finanční částka ve

výši 1 000 Kč (dále jen „Odměna“).
2. Odměnu získá Partner, pokud splní následující podmínky pro její přiznání, a to:

a. Potenciální klient uzavře s CGP Smlouvu na služby platební brány a/nebo platebních
terminálů, a to na IČ uvedené v Kontaktním formuláři nebo v poptávkovém formuláři
vyplněném na základě Referenčního odkazu.

b. Potenciální klient dosáhne obratu platebních transakcí alespoň 10.000 Kč, a to v součtu
za všechny e-shopy a/nebo platební terminály v rámci uzavřené Smlouvy s CGP. V
případě transakcí uskutečněných v jiných měnách se obrat stanoví jako ekvivalent CZK v
těchto měnách.

3. V případě, že stejného Potenciálního klienta (stejné IČ) doporučí postupně více Partnerů,
bude Odměna přiznána
a. Partnerovi, který zaslal údaje Potenciálního klienta prostřednictvím Kontaktního formuláře

jako první, nebo
b. Partnerovi jehož Referenční odkaz byl bezprostředně předcházející prvnímu vyplnění

poptávkového formuláře Potenciálním klientem na webových stránkách CGP.
4. Za jedno doporučení Potenciálního klienta (tzn. jedno IČ) CGP vyplatí Partnerům vždy pouze

jednu Odměnu, a to bez ohledu na počet e-shopů nebo provozoven provozovaných
Potenciálním klientem s tímto IČ.

5. Partnerovi nenáleží kromě odměny náhrada nákladů, které mu vznikly při konání činnosti dle
těchto Podmínek.

6. Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité plnění ani měnit
za odměnu či bonusy z případných jiných akcí. Odměna není převoditelná na jinou osobu.

7. Odměna bude vyplacena za doporučení Partnera doručená po dobu trvání Programu a pouze
v případě, že Partner z Programu nevystoupil ani nebyl z Programu vyloučen.

4. Způsob a termíny předání Odměny
1. Odměna bude vyplacena Partnerovi  výhradně bankovním převodem v CZK (korunách

českých) na bankovní účet Partnera.
2. O přiznání Odměny bude Partner informován prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v

Registračním formuláři a je následně povinen sdělit CGP veškeré údaje potřebné pro
uskutečnění platby (zejména číslo účtu).

3. Odměna bude vyplacena nejpozději 10 pracovních dnů poté, co byly splněny podmínky pro
přiznání Odměny a Partner sdělil CGP údaje pro uskutečnění platby dle předchozího bodu.

4. V případě veškerých sporů o způsobu a termínu předání Odměny rozhoduje s konečnou
platností CGP.

5. Informování účastníka Programu o zpracování osobních údajů
1. Partner bere na vědomí, že v souvislosti s jeho účastí v Programu dochází ke zpracování jeho

osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a číslo telefonu.
2. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pro účely účasti v Programu, jeho vyhodnocení a

informování Partnera o získání a výplatě Odměny.
3. V případě poskytnutí kontaktních údajů Potenciálního klienta odpovídá Partner vůči CGP za

skutečnost, že Potenciální klient udělil Partnerovi souhlas s poskytnutím svých kontaktních
údajů. Takový souhlas je Partner povinen na výzvu předložit CGP. V případě využití
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Referenčního odkazu kontaktní údaje poskytuje CGP Potenciální klient vyplněním
poptávkového formuláře a jeho vyplněním uděluje souhlas s jejich zpracováním.

4. Osobní údaje Partnera budou zpracovávány po dobu účasti Partnera v Programu a dále po
dobu 12 měsíců, a to s ohledem na možnost pozdější kontroly dodržení pravidel Partnerem.

5. Osobní údaje Partnera nebudou předávány mimo prostor Evropské unie, ledaže to umožňují
příslušné právní předpisy.

6. Účast v Programu je dobrovolná, zpracování osobních údajů Partnera je nezbytné pro účast v
Programu a bez jejich poskytnutí není účast Partnera v Programu možná.

7. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na
https://www.comgate.cz/files/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-2022.pdf.

6. Závěrečná ustanovení
1. CGP má právo podle vlastního uvážení kdykoli tento Program ukončit.
2. CGP si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit.
3. O změnách Podmínek nebo o ukončení Programu informuje CGP Partnery na svých

internetových stránkách https://www.comgate.cz/partnersky-program. Změna Podmínek nebo
rozhodnutí o ukončení Programu budou účinné od okamžiku jejich zveřejnění, pokud není
uvedeno jinak.

4. Partner je zcela odpovědný za případné dopady vyplývající z daňových předpisů České
republiky, které jsou s přijetím Odměny spojeny.

5. Partner není při činnosti dle těchto Podmínek oprávněn jednat jménem CGP.
6. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností CGP.
7. Partnerovi nevzniká účastí v Programu právní nárok na Odměnu. Odměnu nelze vymáhat

soudní cestou.
8. Žádné vyjádření nebo dokument CGP není veřejným příslibem dle občanského zákoníku.
9. V případě, že bude v rámci Programu zjištěno jednání Partnera, které je v rozporu s těmito

Podmínkami, v rozporu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku, s účelem
Programu nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit
nebo poškodit dobré jméno CGP, vyhrazuje si CGP právo jednotlivé případy posoudit a
rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta získaných Odměn nebo možnost
vyloučení Partnera z Programu.

10. CGP si vyhrazuje právo, v souladu se svými Obchodními podmínkami, s Potenciálním
klientem smlouvu neuzavřít, zejména, ale nejenom, pokud Potenciální klient nesplňuje
podmínky a pravidla Acquirerů, Karetních společností, politiky řízení rizik CGP nebo jestliže
Potenciální klient nesplní zákonné podmínky při uzavření Smlouvy. CGP je dále oprávněna
okamžitě provoz služby omezit, zablokovat na dobu nezbytně nutnou nebo službu zrušit a
ukončit Smlouvu s Potenciálním klientem a není povinna takové své rozhodnutí dokladovat
nebo obhajovat.

11. Partner přijímá tyto Podmínky poskytnutím svých kontaktních údajů a odsouhlasením těchto
Podmínek prostřednictvím Registračního formuláře.

12. Pro další informace a případné dotazy se Partner může obrátit na podporu pro zákazníky, a to
telefonicky na čísle +420 228 224 267 nebo e-mailem na podpora@comgate.cz každý
pracovní den v době od 8:00 do 20:00 hodin nebo na webových stránkách CGP
www.comgate.cz.

V Hradci Králové 31.8.2022
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