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REGULAMIN PROGRAMU LEAD RECOMMENDATION 
 
 

1.  
Organizatorem programu pod nazwą „Lead recommendation” (zwany dalej „Programem”) 
jest IIF SA z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy 
KRS pod numerem 0000082235, zwany dalej „IIF” lub „Organizatorem”. 

 
Program prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 15 lipca 2008 
roku do odwołania. 
 
Regulamin Programu ("Regulamin") określa zasady uczestnictwa oraz przyznawania 
wynagrodzenia. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie 
będą miały odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.  
 
W Programie mogą brać udział osoby pełnoletnie z wyłączeniem pracowników i 
przedstawicieli Organizatora oraz członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa. 
 
 

2.  
Program polega na polecaniu Organizatorowi projektów i przedsięwzięć do inwestycji. Osoba 
polecająca („Polecający”) zgłasza organizatorowi projekt, wysyłając na adres 
seed.fund@iif.pl zgłoszenie zawierające co najmniej: 

1. Nazwę projektu / przedsięwzięcia 
2. Opis, czego dotyczy przedsięwzięcie 
3. Imię i nazwisko osoby prowadzącej projekt oraz kontakt do tej osoby (e-mail lub 

telefon)  
4. Dane polecającego. 

 
Polecający otrzymuje zwrotną wiadomość o zarejestrowaniu zgłoszenia w Programie. 
 
 

3.  
Organizator nie wymaga od Polecającego przedstawienia zgody osób, których dotyczy 
polecenie. 

 
W przypadku zgłoszenia do Organizatora tych samych projektów decyduje kolejność 
zgłoszeń. Ponadto polecający zostaje poinformowany, jeŜeli jego zgłoszenie nie zostało 
zarejestrowane jako pierwsze. 

 
Jedna osoba moŜe zgłosić maksymalnie trzy projekty. Podanie nieprawdziwych danych 
osobowych wyklucza przyznanie wynagrodzenia. 
 
 

4.  
Wynagrodzenie w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 
przysługuje Polecającemu w przypadku Inwestycji IIF S.A. lub IIF Seed Fund Sp. z o.o. w 
polecony projekt.  
 
Wynagrodzenie nie dotyczy projektów, które wpłynęły do IIF S.A. przed ogłoszeniem 
programu. 
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5.  
Inwestycja, o której mowa w punkcie 4, jest rozumiana jako obejmowanie przez IIF lub IIF 
Seed Fund akcji lub udziałów nowej emisji w spółce powstałej na bazie poleconego pomysłu 
lub projektu, obejmowanie obligacji zamiennych na udziały wyemitowane przez 
inwestobiorcę (spółkę która otrzymuje inwestycję), obejmowanie akcji bądź udziałów wraz z 
jednoczesnym udzieleniem poŜyczki (kredytu, zakupu obligacji i inne dopuszczone przez IIF 
lub IIF Seed Fund formy inwestycji.  
 
Prawo do Wynagrodzenia Polecający zachowuje w okresie dwóch lat od daty zgłoszenia 
pomysłu. 
 
 

6.  
Udział w Programie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym 
Regulaminie. 
 
 

7.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z 
przyczyn od niego niezaleŜnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 
Polecającego.  
 
 

8.  
Przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu odbywa się zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych.  
 
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest IIF 
S.A. 

 
 

9.  
Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Organizatora www.iif.pl  
 
Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Programu. Wszelkie 
materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.  

 
Organizator zastrzega sobie moŜliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie 
wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.  
 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 
 
 
 

Kraków, 15 lipca 2008 
 


