
Regulamin akcji blogerskiej “BlogSquare. Dla Blogerów i Youtuberów” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji “BlogSquare. Dla 

Blogerów i Youtuberów”  w dalszej części Regulaminu zwanej dalej „Akcją blogerską” 

§ 2 Organizatorem Akcji jest firma HomeSquare Sp. z o.o z siedzibą w Niemczu, przy ul. 

Malinowskiego 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000495552 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, posługującą się 

nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej: 554-292-36-37 oraz numerem REGON 

341533287. 

§ 3 Akcja trwa od 04.09.2015 do 04.09.2016 r. Akcja organizowana jest na terenie Polski 

za pośrednictwem internetu.  

II. UCZESTNICY AKCJI 

§ 5 Osoby zainteresowane wzięciem udziału w akcji muszą posiadać blog, swój własny 

kanał w serwisie youtube.com lub stronę internetową poświęconą tematyce 

wnętrzarskiej i architekturze, designu, stylowi życia, jak również zgłosić chęć 

uczestniczenia w akcji pod adresem info@homesquare.eu lub za pośrednictwem 

formularza dedykowanemu Akcji na blogu: 

http://www.homesquare.pl/wspolpraca/blogsquare-wspolpraca/ 

§ 6 Zgłoszenie mailowe powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres do 

korespondencji znajdujący się na terenie Polski, numer telefonu, adres e-mail i link do 

prowadzonych przez siebie serwisów w internecie  (blog, strona internetowa lub kanału 

na Youtube.com).  

III. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI 

§ 7 Każdy uczestnik BlogSquare ma możliwość zostawiać swoje gościnne wpisy 

pokrewne tematyce HomeSquare sygnowane własnym nazwiskiem lub Nickiem, po 

wcześniejszym zatwierdzeniu ich przez administratora portalu.  

§ 8 Blogerzy i Youtuberzy, którzy mają ochotę opisywać dowolnie wybrane przez siebie 

produkty z naszego sklepu (http://www.homesquare.pl/sklep/) będą wynagradzani za 

efekt od sprzedaży w ustalonym systemie prowizyjnego rozliczenia, który wynosi 3% od 

wartości produktu. Warunkiem publikacji opisywanego produktu jest dodanie informacji 

o wpisie również na swoim portalu (wraz z linkiem kierującym do strony opisywanego 

produktu). 

§ 8.1 Akcja nie dotyczy produktów BBHOME, Manufaktura w Bolesławcu, Technogym 

oraz coocoo. 

§ 8.2 Rozliczenie przebiega na podstawie faktury VAT lub umowy cywilno prawnej 

mailto:info@homesquare.eu
http://www.homesquare.pl/sklep/


§ 8.3 Każdy uczestnik akcji po zgłoszeniu otrzymuje od administratora dostęp do panelu, 

w którym ma możliwość ciągłego monitorowania przebiegu akcji i naliczania prowizji z 

konwersji. 

§ 8.4 Wypłata wynagrodzenia następuje na wniosek, gdy uczestnik programu uzyska 

minimum 100 zł prowizji. 

§ 9 Najciekawsze recenzje zostaną dodatkowo wyróżnione przez Organizatora i będą 

aspirowały do BLOGA TYGODNIA, który będzie wyłaniany raz w tygodniu i prezentowany 

na portalu HomeSquare oraz na fanpage’u na facebooku. 

§ 10 Organizator przewiduje możliwość dalszej lub innej współpracy z osobami 

wyróżnionymi lub wyrażającymi chęć wzięcia udziału w Akcji. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11  Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Organizator. Dane 

osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych uczestników będą 

przetwarzane w celu realizacji Akcji. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy 

jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora 

danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

§ 12 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania w 

szczególności dotyczących liczby osób biorących udział w Akcji, terminu trwania Akcji i 

przyjmowania do niej zgłoszeń. Informacja o zmianach będzie umieszczona na blogu 

Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach 

internetowych. 

§ 13 Organizator ma prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia do Akcji, jeśli uzna, że nie 

spełnia ono wymagań Regulaminu. 

§ 14 W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez 

Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Akcji. 

§ 15 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 16 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przedłużenia lub odwołania 

Akcji. 

§ 17 Wysłanie zgłoszenia do Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych 

w niniejszym Regulaminie. 

 


