FORMULARZ WNIOSKU O WPROWADZENIE DYSTRYBUTORA EUROPEJSKIEGO
Aby wyświetlić informacje kontaktowe, kliknij TUTAJ
Avenida Diagonal, 453 Bis 7ª Planta,
08036 Barcelona, Spain

Data

Dzień

Miesiąc

Rok

Nr identyfikacyjny dystrybutora

Austria: austria@4life.com; Belgia: belgium@4life.com; Bułgaria: bulgaria@4life.com; Chorwacja: croatia@4life.com; Republika Czeska: czechrepublic@4life.com; Dania: denmark@4life.com; Estonia:

OBSŁUGA estonia@4life.com; Finlandia: finland@4life.com; Francia: france@4life.com; Grecia: greece@4life.com; Węgry: hungary@4life.com; Irlanda: ireland@4life.com; Łotwa: latvia@4life.com;
KLIENTA Litwa: lithuania@4life.com; Luksemburg: luxembourg@4life.com; Holandia: netherlands@4life.com; Norwegia: norway@4life.com; Polska: poland@4life.com; Portugal: portugal@4life.com

Rumunia: romania@4life.com; Słowacja: slovakia@4life.com; Słowenia: slovenia@4life.com; Szwecja: sweden@4life.com; Szwajcaria: switzerland@4life.com; Wielka Brytania: unitedkingdom@4life.com

Preferowany język :
INFORMACJA O WNIOSKODAWCY (Proszę wypełnić starannie czarnym tuszem, drukowanymi literami, nie wychodząc poza obręb pól)

Wnioskodawca lub firma (Imię i nazwisko)

Nr dowodu tożsamości

Współwnioskodawca (Imię i nazwisko)
Wyświetlana nazwa (nazwa, która ma się wyświetlać po rozpoznaniu dystrybutora)

Kraj

Adres korespondencyjny

Miasto

Województwo

Kod pocztowy

Telefon domowy

Telefon służbowy

Adres e-mail
Telefon komórkowy

ADRES WYSYŁKI DYSTRYBUTORA (Proszę podać, jeśli adres wysyłki jest inny niż adres korespondencyjny)

Adres wysyłki

Telefon pod adresem wysyłki
Miasto

Kraj

Kod pocztowy

INFORMACJA O WPROWADZAJĄCYM (osoba, która zarejestrowała Cię w 4Life — może to być również Twój sponsor)

Nr identyfikacyjny wprowadzającego

Wprowadzający (Imię i nazwisko)

Nr telefonu
INFORMACJA O SPONSORZE* (Osoba z górnej linii rekomendacji bezpośrednio nad Tobą)

Imię i nazwisko sponsora (Imię i nazwisko)

Nr identyfikacyjny sponsora
Nr telefonu

INFORMACJA DOTYCZĄCA BANKU

Imię i nazwisko właściciela rachunku

Nazwa banku

Numer rutingowy

IBAN

Nr rachunku

KOD SWIFT/BIC

Ja, niżej podpisany/-a, udzielam 4Life Research zgody na wpłacanie prowizji na rachunek bankowy wskazany w niniejszym formularzu.

Podpis wnioskodawcy

Data

Podpis współwnioskodawcy

Data

Dzień

Miesiąc

Rok

Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) (posiadam zdolność do czynności prawnych) zgodnie z prawem kraju zamieszkania. Dokładnie zapoznałem(-am) się z warunkami podanymi na stronie 1 i 2 niniejszego Wniosku i Umowy
Europejskiego dystrybutora, politykami i procedurami firmy 4Life oraz modelem wynagrodzenia firmy 4Life, i zobowiązuję się przestrzegać wszystkich warunków przedstawionych w tych dokumentach.
Niniejszym potwierdzam, że podpisanie przeze mnie niniejszego wniosku nie narusza żadnej umowy, której jestem stroną. UCZESTNIK WIELOPOZIOMOWEGO PLANU MARKETINGOWEGO MA PRAWO WYCOFAĆ SIĘ
W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ PODAWANIA PRZYCZYN. ZAWIADOMIENIE O WYCOFANIU NALEŻY DOSTARCZYĆ NA PIŚMIE DO GŁÓWNEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W CIĄGU
14 DNI ROBOCZYCH OD DATY NINIEJSZEJ TRANSAKCJI.

Podpis wnioskodawcy

Data

Podpis współwnioskodawcy

Data

Dzień

Miesiąc

Rok

Proszę przesłać wypełniony wniosek wraz z umową do 4Life pocztą, faksem lub e-mailem w celu ukończenia procesu wprowadzania dystrybutora. Prosimy dołączyć kopię dowodu tożsamości ze zdjęciem. Jeśli
Wniosek i Umowa dystrybutora nie zostaną przekazane w ciągu 90 dni od rejestracji pierwszego preferowanego klienta, Państwa status dystrybutora zostanie automatycznie zmieniony na status preferowanego klienta.
Nie będą Państwu wówczas przysługiwać premie ani prowizje. Nie będą Państwu wówczas przysługiwać premie ani prowizje.
Ta informacja może zostać zmieniona bez prośby o zatwierdzenie przez upline w ciągu dziesięciu (10) dni od daty rejestracji.
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Warunki na odwrocie

4LIFE RESEARCH EUROPE, LLC WARUNKI DLA DYSTRYBUTORA NIEZALEŻNEGO
1. Zgodnie z warunkami opisanymi w tym dokumencie, niniejszym składam Wniosek i Umowę dystrybutora w celu otrzymania statusu niezależnego dystrybutora (zwanego dalej „Dystrybutorem”) dla 4Life
Research Europe, LLC (zwanej dalej „4Life” lub „Spółką”):
2. Polityka i procedury 4Life oraz Plan wynagrodzeń 4Life są włączone do warunków Umowy na mocy niniejszego odwołania, w postaci bieżącej oraz ze zmianami wprowadzanymi przez 4Life według jego
wyłącznego uznania. W niniejszym dokumencie słowo „Umowa” oznacza Wniosek i Umowę dystrybutora, Politykę i procedury 4Life oraz Plan Wynagrodzeń 4Life.
3. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zaakceptowania przez Spółkę. Podpisany skan, faks lub oryginał niniejszej Umowy musi trafić do Spółki w ciągu Dziewięćdziesięciu (90) dni, aby umożliwić
zaakceptowanie mnie jako dystrybutora 4Life. Jeżeli Spółka nie otrzyma ode mnie skanu, faksu lub oryginału podpisanej Umowy, wówczas zostanie ona unieważniona. Przyjmuję do wiadomości, że mój podpis
na wniosku złożonym przez internet lub faksem będzie uznawany przez Spółkę za oryginał mojego podpisu. Wniosek złożony faksem musi zawierać obie strony niniejszej Umowy.
4. Rozumiem, że z chwilą zaakceptowania niniejszego Wniosku stanę się Dystrybutorem Spółki i będzie mi przysługiwać prawo udziału w sprzedaży i dystrybucji towarów i usług Spółki, oraz otrzymywania
prowizji w związku ze sprzedażą, zgodnie z Polityką i procedurami oraz Planem wynagrodzeń Spółki.
5. Rozumiem, że jako Dystrybutor jestem niezależnym podwykonawcą, a nie agentem, pracownikiem lub franczyzobiorcą Spółki. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJĘ FAKT, ŻE NIE BĘDĘ
TRAKTOWANY(-A) JAKO PRACOWNIK FIRMY DLA KRAJOWYCH CELÓW PODATKOWYCH oraz że nie będę traktowany(-a) jako pracownik w rozumieniu Unemployment Tax Act (Ustawy o funduszu
pracy), Insurance Contributions Act (Ustawy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne), Social Security Act (Ustawy o ubezpieczeniu społecznym), Unemployment Act (Ustawy o bezrobociu) lub
Employment Security Act (Ustawy o bezpieczeństwie zatrudnienia). Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że będę zobowiązany(-a) do zapłaty wszystkich krajowych podatków dochodowych, podatków od
samozatrudnienia, podatków od sprzedaży, podatków lokalnych i/lub lokalnych opłat licencyjnych, które mogą być wymagalne w rezultacie moich działań wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy.
6. Rozumiem i wyrażam zgodę na to, aby moje wynagrodzenie składało się wyłącznie z prowizji, prowizji dodatkowych i/lub premii za sprzedaż produktów 4Life. Nie będę otrzymywać żadnej prowizji z tytułu
wprowadzania innych osób do programu, oraz nie będę informować innych osób, że za samo wprowadzanie innych osób do programu można otrzymać wynagrodzenie.
7. Zobowiązuję się działać w charakterze Dystrybutora w sposób zgodny z prawem, etyczny i moralny oraz dołożę wszelkich starań, aby promować sprzedaż i korzystanie z usług i/lub produktów oferowanych
przez Spółkę. Rozumiem, że moje postępowanie jako Dystrybutora musi pozostawać zgodne z interesem publicznym. Będę unikać wszelkich nieuprzejmych, wprowadzających w błąd, zwodniczych lub
nieetycznych praktyk. Ponadto, zobowiązuję się przestrzegać wszystkich przepisów prawa krajowego i lokalnego, mających zastosowanie do prowadzonej przez mnie działalności w charakterze Dystrybutora
4Life.
8. Rozumiem, że nie otrzymuję żadnej gwarancji uzyskania dochodu, ani odniesienia zysków lub sukcesu. Mogę swobodnie ustalać własne godziny pracy, miejsce oraz metody prowadzenia sprzedaży w
ramach wytycznych i wymagań niniejszej Umowy. Wyrażam zgodę na pokrywanie własnych wydatków biznesowych oraz opłacanie wszystkich podatków związanych z moją działalnością w charakterze
Dystrybutora. Oświadczam, że spełniam wymogi dotyczące statusu pobytu w kraju, w którym podpisałem/-am wniosek do niniejszej Umowy.
9. Oświadczam, że Spółka i mój sponsor nie składali mi żadnych deklaracji dotyczących przychodów gwarantowanych, ani przewidywanych przychodów, jakie mogę uzyskać ze swojej działalności jako
Dystrybutor. Rozumiem, że źródłem mojego sukcesu jako Dystrybutora jest sprzedaż detaliczna, usługi oraz rozwój sieci marketingowej. Rozumiem i zobowiązuje się nie składać żadnych oświadczeń lub
zapewnień oraz nie dokonywać żadnych ujawnień w związku ze sprzedażą towarów i usług Spółki lub sponsorowaniem innych potencjalnych dystrybutorów, oprócz wskazanych w zatwierdzonej dokumentacji
Spółki.
10. W przypadku sponsorowania innych preferowanych klientów zobowiązuję się w dobrej wierze wypełniać zadania związane z nadzorem, dystrybucją, sprzedażą i szkoleniem w odniesieniu do sprzedaży
towarów i usług Spółki użytkownikowi końcowemu.
11. Rozumiem i zgadzam się, aby Spółka mogła dokonywać zmian w Umowie według własnego uznania, oraz aby wszystkie takie zmiany miały dla mnie charakter wiążący. Wszelkie zmiany Umowy wchodzą
w życie z chwilą ich opublikowania w dokumentacji Spółki. Kontynuacja prowadzenia przez mnie działalności związanej z 4Life lub przyjęcie przeze mnie premii lub prowizji będzie równoznaczne z akceptacją
przeze mnie wszystkich zmian.
12. Rozumiem, że akceptacja niniejszej Umowy nie stanowi sprzedaży franczyzy, udzielenia wyłączności na żadnym terytorium oraz nie oznacza, że zostały uiszczone jakiekolwiek opłaty franczyzowe.
Przyjęcie niniejszej Umowy nie stanowi również z mojej strony nabycia żadnych praw do pożytków z udziałów.
13. Dystrybutorzy nie mają prawa dokonywać cesji ani przenosić żadnych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie cesje lub przeniesienia dokonane bez
upoważnienia mogą zostać unieważnione przez Spółkę według własnego uznania.
14. Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres jednego roku. Obowiązuje coroczna opłata subskrypcyjna, płatna w każdą rocznicę pierwszej rejestracji w 4Life. W celu zapewnienia, że Dystrybutor przestrzega
zarówno „ducha”, jak i „litery” polityk Spółki oraz że prowadzi swoją działalność dystrybucyjną w sposób etyczny i zgodny z wizerunkiem i charakterem 4Life, ewentualne przedłużenie okresu obowiązywania
Umowy każdorazowo podlega akceptacji przez Spółkę. Brak przedłużenia okresu obowiązywania będzie równoznaczny z rozwiązaniem mojej Umowy.
15. Wyrażam zgodę na zwolnienie Spółki z odpowiedzialności i zabezpieczenie jej przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami i wydatkami, w tym opłatami za obsługę prawną, wynikającymi z moich
działań lub postępowania, bądź z działań lub postępowania moich pracowników lub przedstawicieli, naruszających niniejszą Umowę. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa stanu Utah i jest zgodnie
z nimi interpretowana, chyba że prawo krajowe obowiązujące w miejscu mojego zamieszkania w sposób jednoznaczny wymaga zastosowania przepisów prawa tego kraju. O ile w Polityce i procedurach
4Life nie zaznaczono inaczej, oraz o ile prawo krajowe obowiązujące w miejscu mojego zamieszkania nie zakazuje wprost stosowania postanowień niniejszej Umowy dotyczących uzgodnionej właściwości
rzeczowej i miejscowej sądów, w którym to przypadku zastosowanie będzie miało prawo tego kraju, wszystkie spory i roszczenia dotyczące 4Life, Umowy dystrybucji, Planu marketingowego i wynagrodzeń
4Life, produktów i usług 4Life, praw i obowiązków niezależnego Dystrybutora i 4Life lub jakichkolwiek innych roszczeń lub podstaw powództwa związanych z działaniami niezależnego Dystrybutora lub 4Life
na podstawie niniejszej Umowy lub Polityką i procedurami 4Life, będą rozstrzygane w całości i ostatecznie w drodze arbitrażu w hrabstwie Salt Lake w stanie Utah lub w innym miejscu wskazanym przez 4Life
na podstawie Federal Arbitration Act (Federalnej ustawy arbitrażowej) lub zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu (American Arbitration Association). Stronom
przysługuje prawo do przedprocesowego postępowania dowodowego zgodnie z Federal Rules of Civil Procedure (Federalnego kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku złożenia przez Dystrybutora
powództwa lub powództwa wzajemnego przeciwko 4Life, Dystrybutor składa takie powództwo indywidualnie, nie zaś wraz z innym Dystrybutorem lub w ramach pozwu zbiorowego. Decyzja arbitra będzie
miała charakter ostateczny i wiążący dla stron. W razie konieczności sprawa może zostać przekazana do rozstrzygnięcia przez dowolny właściwy sąd. Każda ze stron postępowania arbitrażowego pokrywa
własne koszty i wydatki związane z arbitrażem, w tym koszty obsługi prawnej i opłaty za składanie wniosków. Niniejsze porozumienie w sprawie arbitrażu pozostaje w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu
Umowy bez względu na okoliczności.
16. Strony zrzekają się wszelkich praw do odszkodowań za straty uboczne lub wynikowe, odszkodowań retorsyjnych i odszkodowań za straty moralne, wynikające z jakiegokolwiek naruszenia niniejszej
Umowy.
17. Strony wyrażają zgodę na właściwość rzeczową i miejscową wszystkich sądów federalnych lub stanowych na terenie Hrabstwa Salt Lake w stanie Utah na potrzeby wykonania orzeczenia arbitrażowego lub
w każdej innej sprawie niepodlegającej arbitrażowi. Jeżeli prawo krajowe obowiązujące w miejscu mojego zamieszkania zakazuje stosowania postanowień o uzgodnionej właściwości rzeczowej i miejscowej
na potrzeby postępowania arbitrażowego i sądowego, wówczas do określenia właściwości rzeczowej i miejscowej zastosowanie będą miały przepisy prawa tego kraju.
18. Za naruszenie lub złamanie jakiegokolwiek warunku lub postanowienia Umowy będę podlegać karom dyscyplinarnym określonym w Polityce i procedurach 4Life według uznania Spółki. Wraz z
dobrowolnym lub wymuszonym rozwiązaniem niniejszej Umowy utracę i w sposób jednoznaczny zrzeknę się wszelkich praw, w tym praw własności, do mojej byłej organizacji niższego poziomu, oraz do
wszelkich premii, prowizji lub innego wynagrodzenia przysługującego z tytułu sprzedaży wygenerowanej przeze mnie lub moją byłą organizację niższego poziomu.
19. Zaświadczam, że numer podany w niniejszym formularzu jest moim prawidłowym numerem identyfikacyjnym oraz że nie jestem zobowiązany(-a) do potrącenia podatku zabezpieczającego, ponieważ
nie zostałem(-am) poinformowany(-a) o obowiązku potrącenia podatku zabezpieczającego wynikającego z niezadeklarowania wszystkich dochodów z udziałów lub dywidend, lub zostałem(-am)
poinformowany(-a) przez Internal Revenue Service (organ skarbowy), że nie podlegam już obowiązkowi potrącenia podatku zabezpieczającego.
20. Spółka ma prawo odliczać i potrącać ze wszystkich przysługujących mi prowizji, premii i innych kwot wszelkie kwoty zaległe i niezapłacone za zakup produktów lub usług Spółki oraz wszelkie inne kwoty
należne ode mnie Spółce.
21. Zapoznałem/-am się z treścią niniejszej Umowy oraz potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami włączonymi do Umowy na mocy odwołania, zobowiązuję się ich przestrzegać i
wyrażam zgodę na związanie warunkami w nich opisanymi.
22. Zrzeczenie się przez Spółkę roszczeń z tytułu naruszenia niniejszej Umowy wymaga każdorazowo formy pisemnej oraz podpisu upoważnionego członka kierownictwa Spółki. Zrzeczenie się przez Spółkę
jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia przeze mnie niniejszej Umowy nie stanowi i nie może być interpretowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu wszelkich późniejszych naruszeń.
23.Dane osobowe podane w formularzu aplikacyjnym zostaną zapisane w pliku należącym do firmy 4Life Research Europe, LLC., z siedzibą pod adresem Avda. Diagonal 453 Bis, 7ª Planta, 08036
Barcelona, Hiszpania, zawierającym Twoją wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez tę firmę oraz przez firmę 4Life Holdings, LLC w Stanach Zjednoczonych do celów zarządzania,
utrzymywania i rozwijania naszych relacji, jak również do wysyłania informacji, ofert lub promocji związanych z naszymi produktami i/lub usługami w trakcie, a nawet po zakończeniu naszych stosunków
handlowych za pomocą wszelkich środków analogowych i elektronicznych. Niniejszym wyrażasz zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych firmie 4Life Holdings LLC znajdującej się w Stanach
Zjednoczonych w określonych celach: przekazywania Twoich danych identyfikacyjnych, informacji kontaktowych i informacji o działalności 4Life innym dystrybutorom 4Life, krajowym lub międzynarodowym,
także poza Unią Europejską, w sieci wyższego szczebla, jak również publikacji Twoich danych identyfikacyjnych i zdjęć na stronie internetowej i innych publikacjach firmy w celach określonych w niniejszym
dokumencie (w tym ostatnim przypadku, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie udzielasz zgody na takie przekazanie po zarejestrowaniu się na platformie 4Life). W przypadku przekazywania informacji od osób
trzecich należy uprzednio poinformować o tym fakcie i zwrócić się do nich o zgodę w kwestiach określonych w niniejszym dokumencie. Firma 4LIFE będzie przetwarzała dane zgodnie z postanowieniami
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w sposób zgodny z prawem, rzetelny, przejrzysty, odpowiedni, trafny, ograniczony, dokładny i aktualny oraz zobowiązuje się do przyjęcia wszelkich
rozsądnych środków umożliwiających natychmiastowe usunięcie lub skorygowanie tych danych w przypadku, gdy są niedokładne, jak również do przestrzegania obowiązujących środków bezpieczeństwa.
Masz prawo dostępu, prostowania, anulowania, sprzeciwienia się i ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz niepodlegania spersonalizowanym automatycznym decyzjom, z którego
możesz skorzystać, wysyłając wiadomość e-mail na adres GDPR@4LIFE.COM. W ten sam sposób możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Możesz również wysłać skargę do Hiszpańskiego Urzędu
ds. Ochrony Danych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma 4LIFE informuje, że Twoje dane będą przechowywane przez okres ważności usługi, jak również w okresie przedawnienia dla wszczęcia
postępowania sądowego, w celu uwzględnienia ewentualnej odpowiedzialności wynikającej ze stosunku umownego.
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