
CROWD1 

Zásady a postupy 

Crowd1 Network Ltd (dále jen „Crowd1“, „C1“ nebo „společnost“) je obchodní značka používaná k 

popisu Crowd1 Network Ltd a jejích služeb poskytovaných její sociální síti zúčastněných AFFILIATES 

prostřednictvím affiliate marketingu a marketingu sociálních sítí. Přidružené společnosti si mohou 

zvolit, zda se stanou přidruženým partnerem nebo přidruženým členem. 

ÚVOD 

Vítejte v říši Crowd1! 

Gratulujeme vám k prvnímu kroku na cestě, která vám může velmi dobře změnit život. I když to může 

znít jednoduše, cesta vpřed nemusí být nutně snadná. 

Váš úspěch jako přidruženého subjektu Crowd1 bude přímo souviset s kvalitou vašeho vztahu se 

svými zákazníky, sponzorovanými přidruženými subjekty a Crowd1 (dále jen společnost). Jasné 

prohlášení o našich zásadách a postupech (dále jen „P&P“) podporuje transparentnost ve vztazích 

mezi affiliate partnery a zákazníky a transparentnost ze společnosti na affiliate partnery a zákazníky. 

Těžce se snažíme zacházet se všemi spravedlivě a zajišťujeme, aby rovné příležitosti a spravedlnost 

byly k dispozici všem, kteří se rozhodli vstoupit do světa Crowd1. 

Jako nezávislá pobočka souhlasíte, že budete dodržovat podstatu i písmeno P&P. Zjistíte, že 

dodržování P&P vám pomůže při poskytování kvalitních a originálních služeb, což zase povede k 

větším úspěchům a odměnám. 

P&P společnosti tvoří součást dohody o nezávislém přidružení a po přijetí společností společně s 

plánem odškodnění Crowd1 a jakýmkoli jiným dokumentem zahrnutým jako reference tvoří dohodu 

mezi nezávislým přidružením a společností. Účelem této smlouvy je zmocnit jednotlivce, aby byl 

nezávislým přidruženým členem společnosti, a stanovit příslušné povinnosti, odpovědnosti a závazky 

všech stran. 

Tuto dohodu potvrzujete pokaždé, když obdržíte bonusy / odměny / provize Crowd1. S velkou nadějí 

na váš triumf vám představujeme tento P&P a žádáme vás, abyste se ho podrobně a úplně řídili. 

Oddíl 1 - KODEX CHOVÁNÍ 

Crowd1 je v první řadě postaven na pomoci komunitě, které věříme v poctivost a důvěru, a společně 

pracujeme na dosažení platformy, kterou lze považovat za transparentní a čestnou. Očekáváme, že 

všechny přidružené společnosti respektují a zacházejí s obchodem jako takovým. Crowd1 očekává vše 

přidružené společnosti, aby pochopily vizi a vykreslily Crowd1 tím nejčestnějším a nejuznávanějším 

způsobem. Nedovolíme žádné jiné chování. 

V podstatě vzájemného respektu a porozumění se Crowd1 zavázal k následujícímu: 

a) poskytovat rychlé, profesionální a zdvořilé služby a komunikaci všem svým přidruženým 

společnostem a zákazníkům; 

b) poskytovat produkty a služby nejvyšší kvality za spravedlivé a rozumné ceny; 

c) Vrácení kupní ceny jakéhokoli produktu, služby nebo členství, jak je uvedeno v našich Zásadách 

vracení; 



d) platit provize přesně a včas; 

e) zavádět nové produkty, služby a programy s přidruženým vstupem a plánováním; 

f) podporovat, chránit a bránit integritu obchodní příležitosti Crowd1; 

g) Společnost nezaručuje úspěch; Crowd1 je tu, aby vám pomohl s nástroji, které vám pomohou, ale 

nezaručují úspěch. 

h) neposkytovat žádné provize / odměny / bonusy za nábor ostatních; 

i) netolerovat nátlak, nátlak na vyhlídky nebo downline na nákup produktů nebo služeb; 

j) Nabídněte přidruženým společnostem příležitost růst s Crowd1, přičemž takový růst se řídí principy 

vysoce kvalitního vedení. 

Na oplátku Crowd1 očekává, že její přidružené společnosti budou a nebudou dělat následující: 

a) chovat se profesionálně, čestně a ohleduplně; 

b) prezentovat firemní a produktové informace Crowd1 přesným a profesionálním způsobem; 

c) předložit plán odškodnění a zásady navracení úplným a přesným způsobem; 

d) nedělat přehnané žádosti o příjem; 

e) nepoužívat ochranné známky společnosti na žádných platformách sociálních médií; 

f) používat příslušné nezávislé logo poskytované nezávislým přidruženým společnostem; 

g) Přidružené společnosti nebudou provádět obchodní aktivity v jiných zemích, než které jsou 

schváleny Společností; 

h) nebude sponzorovat nebo zapisovat nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou schopny činit 

informované rozhodnutí; 

i) vynaložit přiměřené úsilí na podporu a školení přidružených společností a zákazníků v jejich 

podřízené linii; 

j) Nezapojovat se do náboru zaměstnanců, nezdravé soutěže nebo neetických obchodních praktik; 

k) Poskytovat přidruženým společnostem a zákazníkům pozitivní vedení a školení v jejich linii, 

přičemž buďte opatrní, abyste zabránili interferenci s jinými liniemi. Proto je přidružená společnost 

odrazována od poskytování křížového školení přidružené společnosti nebo zákazníkovi v jiné 

organizaci bez předchozího souhlasu vedoucího přidružené společnosti nebo nadřízeného zákazníka; 

l) podpora, ochrana a obrana integrity obchodní příležitosti Crowd1; 

Oddíl 2 - ÚČEL CROWD1 

2.1 - Účel zásad 

Crowd1 je společnost s přímým prodejem, která nabízí a prodává produkty a služby prostřednictvím 

svých přidružených partnerů a přidružených členů. Aby společnost Crowd1 jasně definovala vztah, 

který existuje mezi přidruženými společnostmi a Crowd1, a aby výslovně stanovila standard pro 

přijatelné obchodní chování, zavedla tyto zásady a postupy. 



Od Affiliate partnerů Crowd1 se vyžaduje, aby dodržovali (i) všechny podmínky uvedené v těchto 

Podmínkách, které může Crowd1 dle vlastního uvážení změnit; (ii) veškeré územní a místní zákony 

upravující jeho podnikání Crowd1; a (iii) tyto zásady a postupy. 

Crowd1 Affiliates musí pečlivě zkontrolovat informace v těchto zásadách a postupech. Pokud by 

přidružený subjekt měl jakékoli dotazy týkající se zásad nebo pravidel, doporučuje se mu, aby 

vyhledal odpověď od svého sponzora nebo jakéhokoli jiného přidruženého subjektu. Pokud je třeba 

další objasnění, může se přidružený subjekt obrátit na zákaznický servis Crowd1. 

2.2 - Provádění změn, změn a úprav účtů Crowd1 

Jakákoli taková změna, změna nebo úprava vstoupí v platnost okamžitě po oznámení jednou z 

následujících metod: 

Zveřejňování na oficiálním webu Crowd1; nebo 

Elektronická pošta (e-mail); nebo 

Při psaní prostřednictvím zpravodajů Crowd1 nebo jiných komunikačních kanálů Crowd1. 

Vaše další používání webu bude znamenat přijetí všech předložených úprav. 

2.3 - Zpoždění 

Crowd1 nenese odpovědnost za zpoždění nebo selhání při plnění svých povinností, pokud je toto 

selhání způsobeno okolnostmi mimo jeho přiměřenou kontrolu. Patří sem mimo jiné stávky, pracovní 

potíže, dopravní potíže, nepokoje, války, oheň, počasí, omezení zdroje dodávek nebo vládní nařízení 

či nařízení. 

2.4 - Datum účinnosti 

Tyto zásady a postupy nabývají účinnosti dnem 8. července 2020 a v takovém okamžiku automaticky 

nahradí veškeré předchozí zásady a postupy („staré zásady a postupy“) a k tomuto datu staré zásady 

a postupy přestanou platit mít jakoukoli sílu nebo účinek. 

2.5 - Práva udělena 

Crowd1 tímto uděluje Nezávislé pobočce nevýhradní právo na základě Podmínek obsažených v 

Nezávislé dohodě a těchto Zásadách a postupech: 

a) Nákup produktů a služeb Crowd1; a 

b) Propagujte a prodávejte produkty a služby Crowd1 

Oddíl 3 - JAK SE STÁT NEZÁVISLÝM PŘIPOJENÍM 

3.1 - Podmínky pro získání nezávislého přidružení 

Aby se žadatel stal nezávislou pobočkou, musí splňovat následující požadavky: 

Musí být 18 let nebo plnoletý (ne nezletilý) v zemi svého bydliště; 

Nebýt zaměstnancem Crowd 1, manželem zaměstnance Crowd 1, ani ve spojení se zaměstnancem 

Crowd1, ani nežít ve stejné domácnosti jako takový zaměstnanec Crowd1. 

Předložte řádnou identifikaci (KYC), abyste dodrželi zákony. (Řídíme se pravidly a předpisy GDPR, viz 

naše podmínky). 



3.2 - Nová registrace nezávislého affiliate partnera 

Chcete-li se stát nezávislým partnerem, musí se žadatel zaregistrovat pomocí replikovaného webu 

sponzora nebo jeho uživatelského jména. 

3.2.1 - Klikněte na odkaz „Zaregistrovat nyní“ na webu www.crowd1.com; 

3.2.2 - Vyplňte příslušná pole, kterými je online registrační formulář, následovaný vyplněním 

formuláře s osobními údaji v jejich back office; 

3.2.3 - Při registraci je třeba nejprve vytvořit následující informace k vytvoření účtu: jméno 

doporučujícího, uživatelské jméno, e-mailová adresa, heslo a datum narození.  

Vyžadují se také následující fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, město, PSČ, země a telefonní 

číslo. 

3.2.4 - být ve vaší zemi pobytu alespoň 18 let nebo plnoletý; 

3.2.5 - pobývat v kterékoli ze zemí, které nejsou v naší zemi uvedeny na seznamu „Banned List“; 

3.2.6 - Přijetí podmínek, dohody o přidružení a jakýchkoli dalších právních dokumentů společnosti 

jsou právně závazné smlouvy, které po přijetí nesmí být změněny, pozměněny nebo jakýmkoli 

způsobem pozměněny. Falešné nebo zavádějící informace, padělané podpisy nebo změny jakéhokoli 

dokumentu, včetně formulářů pro registraci firmy, provedené po podepsání dokumentu, mohou vést 

k sankcím, včetně nedobrovolného ukončení pozice přidružených společností. 

Společnost si vyhrazuje právo zamítnout jakékoli žádosti o nové přidružení. 

3.3 - Registrace účtu jako firmy / korporace 

Společnost, partnerství, LLC nebo svěřenský fond (souhrnně označované jako „obchodní subjekt“) 

mohou požádat o přidružení společnosti Crowd1. Tento přidružený podnik a pozice zůstanou 

„nevyřízené“, dokud nebudou předloženy příslušné dokumenty. Subjekt musí předložit jeden z 

následujících dokumentů: Osvědčení o založení společnosti, Stanovy organizace, Smlouva o 

partnerství nebo příslušné dokumenty důvěryhodnosti. Crowd1 musí tyto dokumenty obdržet do 14 

dnů od data, kdy se přidružený subjekt připojil k Crowd1. 

Pro informaci o tom, jak se stát nezávislým přidruženým členem v rámci obchodního subjektu, musí 

žadatel předložit: 

a) zakládací listina, stanovy (organizace); a 

b) Smlouva o partnerství, pokud existuje; nebo 

c) vhodné důvěryhodné dokumenty; a 

d) dokumentace KYC pro všechny jmenované strany v subjektu. 

Nezávislá pobočka Crowd1 může změnit svůj status u stejného sponzora z jednotlivce na partnerství, 

LLC, společnost, trust nebo z jednoho typu podnikatelského subjektu na jiný zasláním žádosti na 

oddělení dodržování předpisů Crowd1. 

Oddíl 4 - PROVOZ PODNIKÁNÍ CROWD1 

4.1 - Pravidla plánu odškodnění 



Crowd1's Compensation Plan je založen na systému sociálních sítí, což znamená, že jde o sdílení mezi 

lidmi. Partnerům je poskytována kompenzace za služby zakoupené na webu Crowd1. Crowd1 

neumožňuje žádným způsobem revidovat nebo měnit jeho kompenzaci; všechny změny budou 

zveřejněny a při sdílení s ostatními nebudou použity žádné změny plánu odměn, než je uvedeno v 

jeho publikované literatuře. Veškeré podrobnosti o tom, jak bude přidružená společnost 

kompenzována, jsou uvedeny v souboru Crowd1 Compensation Plan, který se nachází v zázemí 

vašeho účtu. Přidružené subjekty nemusí účtovat žádný zisk za žádné služby, školení, literaturu, 

materiály ani žádný jiný materiál související s firmou. 

4.2 - Vedení a mentorství 

Každý nezávislý přidružený subjekt, který sponzoruje jiného přidruženého subjektu do Crowd1, musí 

poskytnout bona fide školení o obchodní příležitosti a mentorovat je, aby plně porozuměli nabídkám 

Crowd1. 

Sponzoři by se měli zapojit do otevřené komunikace se svými organizacemi a zajistit, aby měli přesné 

informace pro budování svých organizací. 

Sponzoři by měli sledovat a informovat společnost o jakémkoli nevhodném chování, které si všimnou, 

protože to bude mít dopad na sponzora a jeho angažovanost v rámci jejich osobní organizace. 

Sponzoři se vyzývají, aby oslovili a získali firemní materiály, které jim pomohou vzdělávat jejich přímo 

sponzorovaný downline. 

4.3 - Falešné registrace 

Falešné registrace jsou přísně a absolutně zakázány. „Falešné registrace“ zahrnují následující: 

a) zápis jednotlivců bez jejich vědomí a souhlasu a / nebo bez provedení velvyslance, který sám 

dokončí registraci; 

(b) podvodný zápis fyzické osoby jako přidružené společnosti; 

(c) zápis nebo pokus o zápis neexistujících osob jako přidružených společností; 

(d) použití poukazu, který nebyl dán pobočce dobrovolně; 

(e) nákup produktů Crowd1 jménem jiného přidruženého subjektu nebo pod jiným identifikačním 

číslem přidruženého subjektu, aby získal nárok na provize nebo bonusy. 

4.4 - Proveďte změny ve svém účtu Crowd1 

4.4.1 - Aktualizace informací o vašem Crowd1 Business: 

ZMĚNY INFORMACÍ: 

Každý přidružený subjekt musí okamžitě informovat Crowd1 o všech změnách v informacích 

obsažených v jeho přidruženém účtu. Přidružené společnosti mohou upravit svůj stávající přidružený 

účet zasláním písemné žádosti a příslušné podpůrné dokumentace. Za účelem změny jakýchkoli 

informací o přidružených společnostech budete požádáni o vyplnění „Formuláře pro změnu údajů o 

přidružených společnostech“, který lze vyžádat od našeho oddělení dodržování předpisů a odeslat ke 

kontrole a zpracování. Žádající affiliate partner je povinen předložit platný průkaz totožnosti s 

fotografií k prokázání totožnosti. 

Společnost má právo prvního odmítnutí ohledně jakéhokoli prodeje, postoupení, převodu nebo fúze 

jakéhokoli nezávislého přidruženého subjektu. Nezávislý přidružený subjekt, který chce prodat, 



postoupit, převést nebo sloučit svůj nezávislý přidružený subjekt, musí společnosti nejprve 

poskytnout právo a možnost provést takový nákup nebo obdržet takový převod písemně za stejných 

podmínek jako jakákoli nevyřízená nebo zamýšlená nabídka. 

4.5 - Žádosti o převod vašeho účtu Crowd1 

ZMĚNA VLASTNICTVÍ ÚČTU: 

Převodník je povinen vyplnit formulář změny přidružení přidruženého subjektu a odeslat jej na 

oddělení dodržování předpisů společnosti. Společnost informuje nezávislou pobočku do deseti (10) 

pracovních dnů od obdržení tohoto oznámení o svém rozhodnutí nabídku přijmout nebo odmítnout. 

Pokud společnost do deseti (10) dnů neodpoví nebo takovou nabídku odmítne, může nezávislá 

pobočka učinit stejnou nabídku s podrobným vysvětlením okolností. Pokud je druhý (2.) požadavek 

zamítnut. Na další žádost nebude brán zřetel. 

Prodejní nezávislá přidružená společnost musí společnosti poskytnout kopii všech dokumentů, které 

podrobně popisují převod, mimo jiné včetně jména kupujícího, plně vyplněného formuláře převodu 

vlastnictví přidružené společnosti a požadované podpůrné dokumentace; a 

K dokumentům o převodu musí být přiložen poplatek za administrativní převod ve výši 75 EUR; a 

Po písemném schválení prodeje, převodu nebo postoupení společností musí kupující nezávislá 

přidružená společnost převzít pozici a podmínky dohody prodávající nezávislé přidružené společnosti 

a musí provést aktuální smlouvu a všechny další dokumenty požadované společností; a 

Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení stanovit další podmínky před schválením 

jakéhokoli navrhovaného prodeje nebo převodu. Společnost si vyhrazuje právo zamítnout jakýkoli 

prodej nebo převod, pokud to umožňuje zákon. 

Další podrobnosti naleznete v Podmínkách v části 3.09 Změna požadavků na vlastnictví. 

Pozice přidružených členů jsou přenositelné, ale nemusí měnit sponzorské linie. Všechny žádosti 

budou zamítnuty. 

Všechny poplatky za správu budou vybírány z vašeho zůstatku ve vaší elektronické peněžence nebo 

prostřednictvím SEPA převodů na bankovní platební údaje, které najdete v back-office všech členů. 

4.6 - Změna sponzora nebo umístění 

Společnost nepovoluje převod sponzorů. Síťový marketing je podnikání vytvářející vztahy. Jakmile je 

sponzorována nezávislá pobočka, společnost věří v maximální ochranu tohoto vztahu. 

4.7 - Změny uživatelského jména 

Uživatelská jména nejsou za žádných okolností povolena. Při registraci se ujistěte, že jste napsali 

správné uživatelské jméno, které chcete použít s Crowd1. 

4.8 - Dobrovolné zrušení 

Přidružený subjekt může okamžitě zrušit svou pozici zasláním písemného oznámení e-mailem na 

oddělení dodržování předpisů Crowd1. Písemné oznámení musí obsahovat následující: 

i) záměr Partnera zrušit; 

ii) datum zrušení; 



iii) Crowd1 identifikační číslo; 

iv) Důvod zrušení; 

Partner nemůže použít zrušení jako způsob, jak okamžitě změnit sponzora a umístění. Místo toho 

přidružený subjekt, který dobrovolně rezignoval, není způsobilý znovu žádat o pozici nebo mít 

jakýkoli finanční zájem v podnikání Crowd1 po dobu minimálně 6 měsíců od obdržení potvrzení o 

ukončení. 

a) Přidružené společnosti mohou svobodně požádat o ukončení svých pozic, pokud chtějí ukončit své 

sdružení se společností Crowd1. To však povede k tomu, že přidružené společnosti nebudou 

způsobilé přijímat bonusy a další výhody, protože jejich pozice budou zrušeny. Jakmile je dříve aktivní 

pozice zrušena, spodní linie pod touto pozicí se posune o jednu úroveň nahoru - tj. Přímý sponzor 

přidružené společnosti, která odešla, se stane novým přímým sponzorem. 

b) Nezávislý přidružený partner, který rezignuje nebo ukončí svůj status nezávislého přidruženého 

subjektu, se může znovu přihlásit jako nezávislý přidružený subjekt, šest (6) měsíců po rezignaci pod 

svým starým sponzorem nebo novým sponzorem. 

PŘÍKLAD PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI E-MAILEM: 

Předmět: ZRUŠENÍ 

Tělo e-mailu: 

Vážený Crowd1, 

Připojil jsem se k Crowd1 dne [DATE] [DD / MMM / RRRR] 

USERNAME: [uživatelské jméno] 

USER ID: [číslo ID uživatele] 

Můj současný sponzor je: [uživatelské jméno a oficiální jméno sponzora], musím zrušit svůj účet. 

Pokračujte prosím v zavírání mého účtu. 

Děkuji, 

[Tvé jméno] 

4.9 - Nedobrovolné ukončení 

Crowd1 si vyhrazuje právo ukončit pozici přidruženého subjektu z následujících důvodů: 

a) Porušení jakýchkoli podmínek nebo dohody o nezávislém přidružení 

b) Porušení kteréhokoli ustanovení těchto zásad a postupů; 

c) Porušení kteréhokoli ustanovení v Plánu odškodnění; 

d) Porušení použití poukazů a podvodné jednání; 

e) Porušení veškerých příslušných zákonů, vyhlášek nebo předpisů týkajících se podnikání Crowd1; 

f) Zapojení do neetických obchodních praktik nebo porušování standardů poctivého jednání. 

Crowd1 oznámí Partnerovi svůj záměr ukončit pozici Partnera a důvody ukončení. Přidružená 

společnost bude mít 15 kalendářních dnů od data odeslání oznámení, aby písemně odpověděla na 



obvinění nebo nároky představující důvod pro ukončení, jak je uvedeno v oznámení. Pokud písemné 

odvolání neobdržíte v této lhůtě, bude ukončení považováno za konečné. Crowd1 pak bude mít 10 

kalendářních dnů od data přijetí odpovědi přidruženého subjektu k tomu, aby učinil konečné 

rozhodnutí o ukončení. 

Pokud přidružený subjekt podá včasné odvolání ohledně ukončení, přezkoumá oddělení dodržování 

předpisů Crowd1 jeho rozhodnutí spolu s dalšími informacemi, které bude považovat za relevantní, 

přehodnotí jakékoli další vhodné kroky a oznámí své rozhodnutí přidruženému subjektu. Rozhodnutí 

Oddělení shody Crowd1 je poté považováno za konečné a nepodléhá další kontrole. 

Pokud ukončení není zrušeno, bude ukončení účinné od data původního oznámení o ukončení ze 

strany Crowd1. Bývalému dceřinému podniku bude poté zakázáno používat jména, značky nebo 

značky, štítky, tiskoviny, reklamu nebo obchodní materiály odkazující nebo související s jakýmikoli 

produkty nebo službami Crowd1. Crowd1 upozorní AKTIVNÍHO sponzora Upline do 10 dnů po 

ukončení. 

Přidružená společnost, která je nedobrovolně ukončena Crowd1, se nemůže znovu ucházet o pozici, 

buď pod svým současným jménem, nebo pod jakýmkoli jiným jménem či entitou, bez výslovného 

písemného souhlasu pracovníka Crowd1, po přezkoumání Oddělením shody Crowd1 . V žádném 

případě se taková přidružená společnost nemusí znovu ucházet o pozici po dobu minimálně 6 měsíců 

od data ukončení. Další porozumění naleznete v části Podmínky a podmínky Crowd1 4.03 a 4.04. 

4.10 - Účinek ukončení 

Bezprostředně po ukončení ukončuje Nezávislá pobočka: 

a) Musí odstranit a trvale ukončit používání ochranných známek, servisních značek, obchodních 

názvů a jakýchkoli značek, štítků, stacionárních nebo reklamních materiálů vztahujících se k 

jakémukoli produktu, plánu nebo programu společnosti; 

b) musí přestat vystupovat jako nezávislá přidružená společnost; 

c) ztrácí veškerá práva na své postavení nezávislého přidruženého subjektu v plánu odměn a na 

veškeré budoucí provize a výdělky z toho vyplývající; 

d) Musí podniknout veškerá opatření, která Společnost přiměřeně požaduje v souvislosti s ochranou 

důvěrných informací společnosti. Společnost má právo na vyrovnání všech částek, které dluží 

Nezávislé přidružení k Společnosti, včetně a bez omezení povinnost odškodnění vzniklá podle bodu 

10.01 těchto podmínek, z provizí nebo jiných kompenzací v důsledku nezávislého přidruženého 

subjektu. 

4.11 - Opětovná aplikace 

Přijetí jakéhokoli opětovného použití ukončeného nezávislého přidruženého subjektu nebo aplikace 

kteréhokoli člena rodiny ukončeného nezávislého přidruženého subjektu bude na výhradním uvážení 

společnosti a lze jej bez jakéhokoli důvodu odmítnout. 

4.12 - Pozastavení 

Crowd1 má právo podle vlastního uvážení pozastavit nebo zrušit účet přidruženého subjektu a / nebo 

přístup na webové stránky Crowd1 a / nebo back office společnosti Crowd1 kdykoli a z jakéhokoli 

důvodu. V takovém případě budou všechny zůstatky na e-peněženkách, oprávnění k odměnám 

pozastavena. Nezávislým přidruženým společnostem může být pozastaveno jednání za porušení 

podmínek jeho smlouvy, která zahrnuje tyto zásady a postupy, podmínky a plán odškodnění a další 



dokumenty vytvořené společností. Pokud bude učiněno rozhodnutí o pozastavení nezávislého 

přidruženého subjektu, společnost bude písemně informovat nezávislého přidruženého subjektu o 

tom, že k pozastavení došlo s účinností od data písemného oznámení, důvod pozastavení a kroky 

nezbytné k odstranění tohoto pozastavení (pokud existují) . Oznámení o pozastavení bude zasláno na 

„evidovanou adresu, e-mailovou adresu“ nezávislého přidruženého subjektu v souladu s 

ustanoveními oznámení obsaženými v zásadách a postupech a podmínkách. Takové pozastavení 

může nebo nemusí vést k ukončení nezávislého přidruženého subjektu, jak stanoví společnost podle 

svého výhradního uvážení. Pokud se chce nezávislá pobočka odvolat, musí společnost takové 

odvolání obdržet písemně do patnácti (15) dnů od data oznámení o pozastavení. Společnost prověří a 

zváží pozastavení a do třiceti (30) dnů od data oznámení o pozastavení písemně informuje nezávislou 

přidruženou společnost o svém rozhodnutí. Rozhodnutí společnosti bude konečné a nebude podléhat 

další kontrole. Společnost může během období pozastavení přijmout určitá opatření, mimo jiné 

včetně následujících: 

a) Zákaz nezávislého přidruženého subjektu držet se jako nezávislý přidružený podnik nebo používat 

kterékoli z vlastnických značek a / nebo materiálů společnosti; 

b) zadržování provizí a bonusů, které jsou splatné nezávislému přidruženému subjektu během doby 

pozastavení; 

c) Zákaz nezávislého přidruženého subjektu nakupovat služby a produkty od společnosti; a / nebo; 

d) Zákaz nezávislého přidruženého subjektu sponzorovat nové nezávislé přidružené subjekty, 

kontaktovat současné nezávislé přidružené subjekty nebo se účastnit schůzí nezávislých přidružených 

společností. 

Pokud společnost na základě svého výhradního uvážení rozhodne, že porušení, které způsobilo 

pozastavení, pokračuje a nebylo uspokojivě vyřešeno nebo došlo k novému porušení týkajícímu se 

pozastaveného nezávislého přidruženého subjektu, může být pozastavené nezávislé přidružení 

ukončeno. 

4.13 - Více účtů 

Pokud žadatel předloží více nezávislých přidružených společností, které uvádějí různé sponzory, bude 

přijata pouze první vyplněná Smlouva přijatá společností. Přidružený subjekt může mít pouze jednu 

pozici v jedné sponzorské linii. Pokusy o opak budou filtrovány a blokovány Crowd1. 

4.14 - Cross Sponzoring 

Nezávislá přidružená společnost nesmí sponzorovat nebo se pokoušet sponzorovat jakoukoli osobně 

nesponzorovanou nezávislou přidruženou společnost v jakékoli jiné síti marketingové společnosti. 

Kromě toho se žádný nezávislý přidružený subjekt nesmí účastnit žádných akcí, které způsobí 

sponzorování jiného nezávislého přidruženého subjektu prostřednictvím jiné společnosti do jiné 

společnosti zabývající se síťovým marketingem. Jakékoli dotazy týkající se této oblasti sponzorování 

by měly být směrovány na oddělení dodržování předpisů. 

4.15 - Dvojité sponzorování 

Dvojité sponzorování není povoleno. K dvojímu sponzorování dochází, když se fyzická osoba (nebo 

právnická osoba) má v úmyslu zaregistrovat jako nová přidružená společnost v Crowd1, přestože již je 

registrována jako přidružená společnost, nebo již za posledních 6 měsíců byla registrovanou 

přidruženou společností v jiné sponzorské linii. Rovněž není povoleno používat jméno někoho z 

manželů, jiných členů rodiny, podnikové struktury, názvu společnosti nebo sdružení nebo používat 



jiné identifikační doklady nebo uchýlit se k jakékoli jiné zavádějící praxi k obcházení pravidla „žádné 

dvojí sponzorování“. Podobně nesmí žádná přidružená společnost lákat ani povzbuzovat žádnou jinou 

přidruženou společnost, aby změnila sponzory a zaregistrovala se pod ním za použití výše uvedené 

neetické metody. Přirozeně může dojít ke změně sponzorů, pokud to již bylo schváleno společností 

Crowd1 a všemi stranami, jak je popsáno v Podmínkách a podmínkách v Části 3.05 a v Části 4.5 

těchto Zásad a postupů. 

4.16 - Změny hesla 

Přidružené subjekty MUSÍ zacházet se svými back office a daty v nich důvěrně. Uživatelské jméno a 

heslo NESMÍ být sděleny. Doporučuje se občas měnit hesla. Crowd1 nenese žádnou odpovědnost za 

jakékoli ztráty nebo jiné problémy vyplývající z toho, že se heslo affiliate partnera dostalo do rukou 

neoprávněných třetích osob. 

Pokud požadujete resetování hesla, kliknete na odkaz „Zapomněli jste heslo“, kde budete 

přesměrováni na jinou obrazovku, která vás požádá o vaše registrované uživatelské jméno nebo e-

mailovou adresu v závislosti na aplikaci, kterou požadujete. Abyste mohli obdržet odkaz na 

resetování hesla, musíte se ujistit, že jste zadali své jedinečné uživatelské jméno spojené s vaším 

účtem a odkaz na reset hesla bude zaslán na e-mailovou adresu v souboru. 

Pokud jste zapomněli své uživatelské jméno nebo je váš e-mail nesprávný, budete muset zaslat e-mail 

týmu podpory a budete muset projít celým procesem identifikace. Pokud tým podpory spolu s 

týmem zabývajícím se dodržováním předpisů nemůže ověřit vaši identitu, nebudete mít přístup ke 

svému účtu. Zašlete prosím svůj dotaz na adresu support@crowd1.com až poté, co jste vyzkoušeli 

všechny výše uvedené způsoby, jak obnovit své heslo. 

4.17 - Dědictví 

Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této části, po smrti nezávislého přidruženého subjektu, účet 

nezávislého přidruženého subjektu přejde na jeho nástupce v zájmu, jak stanoví zákon. Společnost 

však neuzná takový převod, dokud dotyčný nástupce neuzavře aktuální Smlouvu a nepředloží 

ověřené kopie úmrtního listu,  

Závěť nebo jiný nástroj vyžadovaný společností. Nástupce poté bude mít nárok na všechna práva a 

bude podléhat všem povinnostem nezávislého přidruženého subjektu. Před zpracováním těchto 

změn mohou být všechny předložené dokumenty předmětem notářského ověření. Všechny změny 

budou provedeny prostřednictvím oddělení dodržování předpisů. Společnost má právo takové změny 

odmítnout, pokud má společnost pocit, že dokumentace není skutečným notářsky ověřeným 

dekretem nebo pokud byly dokumenty jakýmkoli způsobem pozměněny. 

4.18 - Neoprávněné reklamace a žaloby 

4.18.1 - Odškodnění 

Každá jednotlivá přidružená společnost souhlasí s tím, že odškodní a bude chránit společnost, její 

akcionáře, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a nástupce v zájmu a proti 

jakémukoli nároku, požadavku, odpovědnosti, ztrátě, nákladům nebo výdajům, mimo jiné včetně 

soudních nákladů a odměny za právní zastoupení, uplatňované proti nim, utrpěné nebo vzniklé 

kterýmkoli z nich, přímo nebo nepřímo vyplývající z nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím nebo 

souvisejícím s údajnými či jinými aktivitami přidružené společnosti (a) jako nezávislá přidružená 

společnost; (b) porušení podmínek dohody; a / nebo (c) porušení nebo nedodržení platných místních 

zákonů nebo předpisů. Crowd1 si vyhrazuje právo převzít výhradní obranu proti jakémukoli nároku, 



za který máme nárok na odškodnění podle této části. V takovém případě poskytnete Crowd1 takovou 

spolupráci, jaká je přiměřeně požadována Crowd1. 

4.18.2 - Reklamace nelegálního užívání 

Při propagaci Crowd1 nebudou přidružené společnosti činit žádné verbální ani písemné prohlášení 

týkající se použití - nebo potenciálního použití - produktů Crowd1 pro jakékoli nezákonné účely. To 

zahrnuje mimo jiné prohlášení týkající se znalostí nelegálního používání produktů Crowd1 

přidruženou společností nebo jakoukoli třetí stranou, kompatibility produktů Crowd1 s jakýmkoli 

jiným produktem, o kterém je známo, že je používán k nezákonným účelům, nebo potenciální 

kompatibilitu Crowd1. výrobky s jakýmkoli jiným známým nebo neznámým výrobkem, který by 

usnadnil jakýkoli postup zakázaný zákonem. 

4.19 - Dodržování zákonů a vyhlášek 

Mnoho měst a zemí má zákony upravující určité domácí podniky. Ve většině případů se tyto vyhlášky 

nevztahují na nezávislé přidružené společnosti z důvodu povahy podnikání. Nezávislé přidružené 

společnosti však musí zkontrolovat své místní zákony a řídit se zákony, které se na ně vztahují. 

Každá nezávislá pobočka je odpovědná za dodržování všech daňových zákonů ve své zemi. Toto je 

výlučná odpovědnost nezávislého přidruženého subjektu. 

4.20 - Více účtů affiliate partnerů 

Jednotlivec může být součástí pouze JEDNÉHO přidruženého účtu pod svým jménem nebo pod 

obchodním jménem. 

Domácnost (manželé, manželé z obecného práva nebo jiné vyživované osoby s bydlištěm na stejné 

adrese) nemůže mít samostatné účty. 

Jednotliví nájemci, spolubydlící, nezávislí dospělí členové rodiny žijící ve stejné domácnosti, kteří 

nejsou manželé nebo manželé podle obecného práva, mohou mít samostatné účty. 

Pokud je v databázi Crowd1 nalezeno více účtů, společnost si vyhrazuje právo zrušit nejnovější účty 

bez předchozího oznámení přidruženému subjektu. Za porušení tohoto zákona nebudou vráceny 

peníze. 

Všechny přidružené subjekty, u nichž bylo zjištěno, že podporují toto chování, budou podrobeny 

disciplinárním opatřením, která by mohla vést k nedobrovolnému zrušení jejich účtu. 

4.21 - Ochrana jednoho účtu 

Přidružené společnosti musí zacházet se svým back office a údaji v něm důvěrně. Uživatelské jméno a 

heslo nesmí být zveřejněno. Doporučuje se občas měnit hesla. Crowd1 nenese žádnou odpovědnost 

za jakékoli ztráty nebo jiné problémy vyplývající z toho, že se heslo affiliate partnera dostalo do rukou 

neoprávněných třetích osob. Veškeré transakce, ke kterým dojde v rámci účtu člena, jsou výhradní 

odpovědností člena. 

4.22 - Nezávislý přidružený marketing, reklama a ochranné známky 

4.22.1 - Nároky z příjmů a marketing 

Přidružené společnosti Crowd1 nebudou zveřejňovat písemná nebo ústní prohlášení, která nejsou 

součástí vlastních oficiálních marketingových a propagačních materiálů Crowd1. Přidružené 

společnosti jsou odpovědné za udržování a budování dobré pověsti Crowd1 a jeho managementu, 



zaměstnanců, zaměstnanců a zástupců i po případném ukončení nebo ukončení smlouvy mezi 

přidruženými společnostmi a Crowd1. 

Vytváření žádostí o příjem je na jakékoli platformě zakázáno a náš tým zabývající se dodržováním 

předpisů prošetří všechny platformy sociálních médií, aby zajistil jejich odstranění. 

Příklady žádostí o příjem jsou: „VYDĚLÁVEJTE MILIONY NYNÍ“, „UKONČTE SVOU DENNÍ PRÁCI“, 20K 

VÝDĚLEK PŘÍJMŮ - jsou přísně zakázány. 

Crowd1 poskytl marketingový materiál, který se považuje za schválený propagační materiál, který se 

nachází na našem webu a ve vašem osobním back office. 

Každý, kdo propaguje Crowd1, musí tak činit čestně a pravdivě. 

Přidruženým společnostem je zakázáno vytvářet vlastní marketingové materiály. Všechny pobočky, u 

nichž se zjistí, že podávají žádosti o příjem, budou po ukončení našeho týmu pro dodržování předpisů 

pozastaveny. 

POUŽÍVÁNÍ NÁZVU SPOLEČNOSTI A LOGA 

Na žádných platformách sociálních médií není povoleno používat název společnosti ani logo 

společnosti, například: 

„Crowd1 Africa“ - JE ZAKÁZÁNO 

„Crowd1massivemoneymakers“ - JE ZAKÁZÁNO 

Pokud potřebujete loga nebo jakýkoli marketingový materiál, který vám pomůže vybudovat vaše 

podnikání, náš marketingový tým vám rád pomůže, zašlete našemu týmu podpory e-mail s vaší 

žádostí. 

Veškerý marketingový materiál naleznete ve vaší back office a pouze ten bude povolen k použití 

všem přidruženým společnostem. 

Přidružené společnosti, pokud je to možné, se budou účastnit firemních akcí a schůzek a budou 

povzbuzovat členy svého týmu, aby učinili totéž. Zde se naučí správný způsob propagace Crowd1. 

* Výše uvedené jsou pouze příklady toho, co není povoleno v rámci zásad a postupů Crowd1. 

4.22.2 - Nezávislý status přidruženého subjektu 

Přidružené společnosti jsou nezávislé přidružené společnosti a nejsou kupujícími franšízy nebo 

obchodních příležitostí. Dohoda mezi Crowd1 a jejími přidruženými společnostmi nevytváří mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem vztah, agenturu, partnerství ani společný podnik mezi společností 

a přidruženou společností. S přidruženými společnostmi nebude zacházeno jako se zaměstnanci pro 

jejich služby nebo pro daňové účely. Všechny přidružené společnosti jsou odpovědné za placení daní 

splatných ze všech kompenzací získaných jako přidružené společnosti společnosti. Přidružená 

společnost nemá žádné oprávnění (výslovné ani předpokládané) zavázat společnost k jakémukoli 

závazku. Každá přidružená společnost stanoví své vlastní cíle, pracovní hodiny a způsoby prodeje, 

pokud dodržuje podmínky formuláře smlouvy o přidružení a těchto zásad a postupů a příslušných 

zákonů. 

Název Crowd1 a další názvy, které může Crowd1 přijmout, jsou chráněné obchodní názvy, ochranné 

známky a servisní značky Crowd1. Z tohoto důvodu mají tyto známky pro Crowd1 velkou hodnotu a 



jsou přidruženy k jejich použití pouze výslovně povoleným způsobem. Používání názvu Crowd1 na 

jakékoli položce, kterou společnost nevyrábí, je zakázáno, kromě následujících případů: 

a) Jméno přidruženého subjektu 

b) Nezávislý partner Crowd1 

c) Všechny přidružené společnosti se mohou uvést jako „nezávislé přidružené organizace Crowd1“ v 

telefonním seznamu pro bydlení („bílé stránky“) pod svým vlastním jménem. Přidružené společnosti 

nesmí umisťovat grafické reklamy telefonního seznamu do klasifikovaného adresáře („Zlaté stránky“) 

pomocí jména nebo loga Crowd1. 

d) Všechny přidružené společnosti se mohou na sociálních médiích, jako je Facebook a Instagram, 

označit jako „nezávislé přidružené společnosti Crowd1“. 

e) Přidružené subjekty nemusí odpovídat na telefon vyslovením „Crowd1“ nebo jiným způsobem, 

který by vedl volajícího k domněnce, že se dostal do podnikových kanceláří společnosti. 

f) Reklama se neomezuje pouze na tištěná média; zahrnuje také internetovou reklamu a další formy 

reklamy. Pro přidružené společnosti je zakázáno používat internetovou nebo e-mailovou adresu, 

která používá obchodní název Crowd1 nebo obsahuje Crowd1 v části adresy. 

g) Je rovněž zakázáno, aby přidružená společnost používala na webových stránkách jakékoli materiály 

webových stránek, které odkazují na Crowd1 nebo se jich týkají a které nejsou Crowd1 písemně 

autorizovány. 

h) Je rovněž zakázáno, aby přidružený subjekt umisťoval odkazy na neautorizované webové stránky 

nebo webové stránky na webové stránky nebo webové stránky, které byly schváleny společností 

Crowd1. 

i) Všichni Ambassadors se nesmí žádným způsobem klamat nebo se zobrazovat jako zaměstnanci 

Crowd1. Výsledkem bude okamžité pozastavení. 

4.22.3 - Používání názvu společnosti a loga 

Všechny propagační materiály dodané nebo vytvořené Crowd1 musí být použity v jejich původní 

podobě a nelze je měnit, doplňovat nebo pozměňovat s výjimkou předchozího písemného souhlasu 

Oddělení shody Crowd1. 

Všechny přidružené společnosti se mohou na sociálních médiích označit jako „nezávislé přidružené 

organizace Crowd1“. Přidružení partneři nesmí vytvářet stránky sociálních médií pomocí jména nebo 

oficiálního loga Crowd1. 

Veškeré materiály, u nichž se zjistí, že porušují zakázanou reklamu, budou mít za následek ukončení 

účtu přidruženého subjektu. Všechny účty přidružených společností budou pozastaveny a budou 

vyšetřovány po dobu minimálně 30 dnů, dokud nebude případ uzavřen. Všechny otázky by měly 

směřovat k dodržování předpisů. Viz část 4.6.1 

4.22.4 - Omezení internetu a webových stránek třetích stran 

Nezávislá pobočka nesmí používat ani se pokoušet registrovat žádné obchodní názvy Crowd1, 

ochranné známky, názvy služeb, servisní značky, názvy produktů, (URL), reklamní fráze, název 

společnosti nebo jakýkoli jejich derivát, a to za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně , Názvy 

internetových domén (URL), weby třetích stran, e-mailové adresy, webové stránky nebo blogy. 



Všechny marketingové materiály použité na webových stránkách nezávislých přidružených 

společností třetích stran musí být poskytnuty společností Crowd1 nebo písemně schváleny 

společností Crowd1. 

Abyste se vyhnuli nejasnostem, následující tři prvky musí být také viditelně zobrazeny v horní části 

každé stránky vašeho webu třetí strany: 

Logo nezávislého partnera Crowd1 

Vaše jméno a titul 

Tlačítko přesměrování firemního webu Crowd1 

Anonymní zveřejňování nebo používání aliasu na jakémkoli webu sociálních médií je zakázáno a za 

porušení nezávislých přidružených společností bude učiněno disciplinární řízení. 

Nezávislé přidružené společnosti nesmí k zanechávání komentářů v blogu používat spam v blogu, 

spamdexing ani žádné jiné metody hromadné replikace. Komentáře, které vytvářejí nebo nechávají 

nezávislí přidružení, musí být užitečné, jedinečné, relevantní a specifické pro článek blogu. 

Nezávislé přidružené společnosti musí zveřejnit své celé jméno ve všech příspěvcích na sociálních 

médiích a viditelně se identifikovat jako nezávislé přidružené subjekty pro Crowd1. Anonymní 

zveřejňování příspěvků nebo používání aliasu je zakázáno. 

Nepravdivé, zavádějící nebo klamavé zveřejňování příspěvků je zakázáno. To zahrnuje mimo jiné 

falešná nebo klamná zveřejnění týkající se příjmové příležitosti Crowd1, produktů a služeb Crowd1 a / 

nebo vašich životopisných údajů a pověření. 

Nezávislí přidružení partneři jsou osobně zodpovědní za jejich zveřejňování příspěvků a veškerou 

další online aktivitu související s Crowd1. Proto i v případě, že nezávislá přidružená společnost 

nevlastní ani neprovozuje blog nebo stránky sociálních médií, zveřejní-li přidružená společnost 

jakýkoli takový web, který se týká Crowd1 nebo který lze dohledat na Crowd1, je za zveřejnění 

odpovědná nezávislá přidružená společnost. Nezávislé přidružené společnosti jsou také odpovědné 

za příspěvky, které se vyskytnou na jakémkoli blogu nebo webu sociálních médií, který nezávislá 

přidružená společnost vlastní, provozuje nebo kontroluje. 

Jako nezávislá pobočka pro Crowd1 je důležité nekomunikovat s žádnou osobou, která proti vám, 

jiným nezávislým přidruženým společnostem nebo Crowd1, umístí negativní příspěvek. Zpráva 

negativní zveřejňuje příspěvky v Crowd1 na adrese compliance@crowd1.com. Odpověď na takové 

negativní příspěvky často jen podněcuje diskusi s někým, kdo má zášť, která se nedrží stejně vysokých 

standardů jako Crowd1, a proto poškozuje reputaci a dobrou vůli Crowd1. 

PŘÍKLAD PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI E-MAILEM: HLÁŠENÍ O SHODĚ 

Předmět: ZPRÁVA O NEGATIVNÍM PŘÍSPĚVKU 

Tělo e-mailu: 

Vážený Crowd1, 

Připojil jsem se k Crowd1 dne [DATE] [DD / MMM / RRRR] 

USERNAME: [uživatelské jméno] 

UŽIVATELSKÉ ID: [číslo ID uživatele] 



Tato stránka, odkaz, příspěvek porušil P & Ps Crowd1 Chtěl bych nahlásit toto porušení oddělení 

Compliance. 

Děkuji, 

[Tvé jméno] 

4.22.5 - Představení obchodní příležitosti Crowd1 

Při prezentaci příležitosti Crowd1 potenciálním zákazníkům a přidruženým společnostem je nezávislá 

přidružená společnost povinna dodržovat následující ustanovení: 

a) Nezávislá přidružená společnost nesmí chybně citovat ani opomenout žádné významné věcné 

skutečnosti týkající se plánu odškodnění. 

b) Nezávislá přidružená společnost objasní, že plán odměny je založen na prodeji produktů a služeb 

Crowd1 a NE na sponzorování jiných nezávislých přidružených společností. 

c) Nezávislá pobočka musí jasně říci, že úspěchu lze dosáhnout pouze podstatným nezávislým úsilím. 

d) Nezávislá přidružená společnost nebude při předvádění nebo projednávání příležitosti nebo plánu 

odškodnění Crowd1 potenciálním nezávislým přidruženým společnostem nebo zákazníkům provádět 

neoprávněné projekce, nároky nebo záruky. Viz část 4.6.1. 

e) Nezávislá pobočka nemůže činit žádné nároky týkající se produktů nebo služeb jakýchkoli produktů 

nabízených Crowd1, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v oficiální literatuře Crowd1. 

f) Nezávislá pobočka nesmí použít oficiální materiál Crowd1 k propagaci obchodní příležitosti Crowd1 

v žádné zemi, kde Crowd1 nezískala „přítomnost“. (seznam zakázaných zemí) 

zveřejňuje příspěvky v Crowd1 na adrese compliance@crowd1.com. Odpověď na takový negativní 

příspěvek často jen podněcuje diskusi s někým, kdo má zášť, která nedělá stejně vysoké standardy 

jako Crowd1, a proto poškozuje reputaci a dobrý vůli Crowd1. 

PŘÍKLAD PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI E-MAILEM: HLÁŠENÍ O SHODĚ 

Předmět: ZPRÁVA O NEGATIVNÍM PŘÍSPĚVKU 

Tělo e-mailu: 

Vážený Crowd1, 

Připojil jsem se k Crowd1 dne [DATE] [DD / MMM / RRRR] 

USERNAME: [uživatelské jméno] 

UŽIVATELSKÉ ID: [číslo ID uživatele] 

Tato stránka, odkaz, příspěvek porušil P & Ps Crowd1 Chtěl bych nahlásit toto porušení oddělení 

Compliance. 

Děkuji, 

[Tvé jméno] 

4.22.5 - Představení obchodní příležitosti Crowd1 



Při prezentaci příležitosti Crowd1 potenciálním zákazníkům a přidruženým společnostem je nezávislá 

přidružená společnost povinná dodržovat následující ustanovení: 

a) Nezávislá přidružená společnost nesmí chybovat citovat ani opomenout žádné významné věcné 

skutečnosti týkající se plánu odškodnění. 

b) Nezávislá přidružená společnost objasnit, že plán odměny je založen na prodeji produktů a služeb 

Crowd1 a NE na sponzorování jiných nezávislých přidružených společností. 

c) Nezávislá pobočka musí jasně říci, že úspěch musíte provést pouze v zásadním nezávislém úsilím. 

d) Nezávislá přidružená společnost nebude při předvádění nebo projednávání příležitosti nebo plánu 

odškodnění Crowd1 účinnost nezávislý přidružený společnost nebo vykonávat neoprávněné projekce, 

nároky nebo záruky. Viz část 4.6.1. 

e) Nezávislá pobočka nemůže činit žádné nároky týkající se produktů nebo služeb jakýchkoli produktů 

nabízených Crowd1, s těmito těmi, které jsou uvedeny v oficiální literatuře Crowd1. 

f) Nezávislá pobočka nemusí používat oficiální materiál Crowd1 k další obchodní příležitosti Crowd1 v 

žádné zemi, kde Crowd1 nezískala „přítomnost“. (seznam zakázaných zemí) 

4.23 - Kodex chování na firemních akcích 

4.23.1 - Žádný prodej ani nábor pro jiné společnosti na akcích Crowd1 

Nezávislé přidružené společnosti nevyužijí příležitosti a setkání společnosti Crowd1 k propagaci 

produktů a / nebo služeb a / nebo příležitostí nabízených jinými marketingovými systémy. 

Přidružené společnosti nebudou používat žádný ze svých kontaktů, které navázaly v Crowd1, k 

propagaci dalších obchodních příležitostí nebo produktů nebo služeb. Nebudou přijímat / lákat členy 

z řad ekonomiky Crowd1 do jiných marketingových systémů, zejména ne pro jakékoli jiné podnikání s 

profilem podobným profilu Crowd1. 

4.24 - Střet zájmů 

4.24.1 - Politika hospodářské soutěže 

Nezávislé přidružené společnosti se mohou svobodně účastnit dalších víceúrovňových nebo síťových 

marketingových obchodních aktivit nebo marketingových příležitostí (souhrnně „síťový marketing“), s 

výjimkou produktů ve stejné obecné kategorii jako produkty Crowd1. Nezávislá přidružená 

společnost nesmí zobrazovat produkty Crowd1 s žádnými jinými produkty nebo službami způsobem, 

který by mohl jakýmkoli způsobem zmást nebo zavést potenciálního přidruženého subjektu v 

domnění, že existuje vztah mezi Crowd1 a produkty nebo službami, které nejsou Crowd1. 

4.24.2 - Nevyžádání 

Po dobu platnosti této smlouvy nesmí přidružené společnosti přijímat další přidružené subjekty pro 

žádné jiné podnikání v oblasti síťového marketingu. Po zrušení této smlouvy z jakéhokoli důvodu a po 

dobu následujícího jednoho roku nesmí bývalý přidružený podnik přijímat žádné přidružené subjekty 

Crowd1 pro další podnikání v oblasti síťového marketingu. Přidružené společnosti a společnost 

uznávají, že protože síťový marketing je prováděn prostřednictvím sítí nezávislých dodavatelů 

rozptýlených po celém světě a podnikání je běžně prováděno prostřednictvím internetu a telefonu, 

snaha o úzké omezení geografického rozsahu tohoto ustanovení o nevyžádání by jej zcela 

znemožnila. neúčinné. Proto se přidružené společnosti a společnost dohodly, že toto ustanovení o 



nevyžádání se bude vztahovat na všechny trhy, na nichž Crowd1 podniká, pokud taková společnost 

nepodniká. 

Pojem „nábor“ znamená skutečné nebo pokus o vyžádání, registraci, povzbuzení nebo snahu ovlivnit 

jakýmkoli jiným způsobem, ať už přímo nebo prostřednictvím třetí strany, jiné přidružené společnosti 

Crowd1 k registraci nebo účasti v jiné víceúrovňové marketingové síti, síťovém marketingu nebo 

přímé obchodní příležitosti. 

4.25 - Chyby nebo dotazy 

Pokud má affiliate partner otázky nebo se domnívá, že došlo k chybám ohledně provizí, bonusů nebo 

poplatků, musí affiliate partner písemně informovat oddělení podpory Crowd1 na adrese 

support@crowd1.com, a to do 5 - 7 dnů od data údajného příslušná chyba nebo incident. Crowd1 

nebude odpovědný za žádné chyby, opomenutí nebo problémy, které nebyly společnosti nahlášeny 

do 7 dnů. 

Oddíl 5 - ODPOVĚDNOST PŘIDRUŽENÝCH 

5.1 - Změna adresy nebo telefonu 

Aby bylo zajištěno včasné dodání produktů, podpůrných materiálů a provizí, je kriticky důležité, aby 

byly soubory Crowd1 aktuální. Přidružené společnosti, které se plánují přestěhovat, by měly zaslat e-

mailem podnikové kanceláři Crowd1 na adresu support@crowd1.com jejich novou adresu a telefonní 

čísla. Aby bylo zajištěno řádné dodání některého z jejích produktů nebo služeb, doporučuje se na 

všechny změny dvoutýdenní oznámení společnosti Crowd1 předem. Žádáme všechny přidružené 

společnosti, aby vyplnily formulář pro změnu informací přidruženého subjektu a zaslali jej na adresu 

compliance@crowd1.com, viz část 4.4 těchto zásad. 

5.2 - Neznevažování 

Crowd1 chce poskytovat svým přidruženým společnostem ty nejlepší produkty, kompenzační plán a 

služby v oboru. Proto si vážíme vaší konstruktivní kritiky a komentářů. Všechny tyto připomínky je 

třeba zaslat písemně do podnikových kanceláří Crowd1. Zatímco Crowd1 vítá konstruktivní vstupy, 

negativní komentáře a poznámky učiněné v této oblasti přidruženými společnostmi ohledně 

společnosti, její produkty nebo plán kompenzace neslouží k žádnému jinému účelu, než ke zhoršení 

nadšení ostatních přidružených společností Crowd1. Z tohoto důvodu a aby uvedli správný příklad 

své Downline, nesmí přidružené společnosti znevažovat, ponižovat ani dělat negativní poznámky 

týkající se Crowd1, dalších přidružených Crowd1, služeb Crowd1, plánu odškodnění nebo ředitelů, 

vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců Crowd1. 

5.3 - Poskytování dokumentace novým osobám 

Přidružené subjekty musí poskytnout nejnovější verzi zásad a postupů a kompenzačního plánu 

osobám, které se zaregistrují, aby se staly přidruženými společnostmi. Crowd1 si přeje být 

transparentní a doporučujeme všem současným registrovaným přidruženým společnostem, aby svým 

novým členům pomohly najít dokumenty v back office a na podnikových webových stránkách. 

20 

5.4 - Hlášení porušení zásad 

Přidružené subjekty, které pozorují porušení zásad jiným přidruženým subjektem, by měly zaslat 

písemnou zprávu o porušení přímo k rukám Oddělení dodržování předpisů Crowd1 na adrese 

compliance@crowd1.com. Podrobnosti o incidentu (událostech), jako jsou data, počet událostí, 



zúčastněné osoby a jakákoli podpůrná dokumentace, by měly být zahrnuty ve zprávě nebo odeslat 

anonymní zprávu prostřednictvím odkazu pro hlášení porušení, který se nachází na webu Crowd1. 

Vezměte prosím na vědomí, že ne všechna nahlášená porušení budou považována za porušení 

společnosti a společnost má právo učinit rozhodnutí. 

Oddíl 6 - PLATBA KOMISÍ (ODMĚNY) 

6.1 - Základ pro provize 

Provize a další náhrady nemohou být vyplaceny, dokud nebude přijata, přijata a přijata partnerská 

smlouva a společnost nebude schválena a přijata dokumenty KYC. Provize jsou vypláceny POUZE za 

prodej služeb a produktů společnosti. Za nákup prodejních materiálů nebo za sponzorování 

nezávislých přidružených společností se nevyplácejí žádné provize. Aby společnost mohla získat 

provize za prodané produkty a služby, musí obdržet a přijmout dohodu před koncem provizní fáze, ve 

které se prodej uskutečňuje. 

6.2 - Platby provize (odměny) 

Nezávislý přidružený subjekt, aby získal nárok na provize a bonusy, musí být v dobrém stavu a musí 

splňovat podmínky dohody o nezávislém přidružení, podmínek a těchto zásad a postupů. Úrovně 

provizí, přepsání a úrovně úspěchu se počítají týdně a měsíčně, v závislosti na plánu odměn. 

Provize jsou vypláceny „kvalifikovaným“ nezávislým přidruženým společnostem, jak jsou definovány v 

plánu odměn. Nezávislé přidružené společnosti musí konzultovat kompenzační plán s podrobným 

vysvětlením výhod, struktury provizí a požadavků kompenzačního plánu. Přidružení členové také 

dostávají odměny za to, že jsou přidruženými členy, ale konkrétní podrobnosti by si museli přečíst v 

plánu odměn. 

6.3 - Platební metody 

Nezávislé přidružené subjekty mohou používat kreditní karty k nákupu BTC prostřednictvím 

poskytovatele třetí strany, bankovní převody (bankovní převody), BTC k financování jejich nákupu 

Crowd1. Lze také použít kreditní karty, ale existuje omezený seznam zemí, které nepřijímají platby 

prostřednictvím kreditních karet (viz část 8.04 Seznam omezených víz v podmínkách a část 6.4 těchto 

OP). Všechny bankovní poplatky a výdaje za bankovní převody budou hrazeny přidruženými 

společnostmi; Crowd1 musí obdržet celou čistou částku vybraných vzdělávacích balíčků, aby mohl 

platit plné provize (odměny). 

6.4 - Země omezené na víza 

Albánie 

Dagestán, Krym 

Národy Laoské demokratické republiky 

Syrská Arabská republika 

Afghánistán 

Etiopie 

Mauricius 

Trinidad a Tobago 



Bahamy 

Ghana 

Mongolsko 

Tunisko 

Barbados 

Guyana 

Myanmar 

Uganda 

Botswana 

Island 

Nikaragua 

Americké Panenské ostrovy 

Bosna a Hercegovina 

Írán 

Pákistán 

Vanuatu 

Kambodža 

Irák 

Panama 

Jemen 

Region Krym 

Jamaica 

Srí Lanka 

Zimbabwe 

Kuba 

Korejská lidově demokratická republika 

Súdán 

6.5 - Kompenzace odměn (provize) 

Veškeré provize nebo bonusy získané a zaplacené za vrácené produkty jsou povinností a musí být 

společnosti vráceny nezávislými přidruženými společnostmi, které tyto provize získaly. Společnost má 

právo započíst tyto částky proti budoucím provizím a další kompenzaci vyplácené nebo dlužné těmto 

nezávislým přidruženým společnostem, které tyto provize získaly. 



Oddíl 7 - ZÁRUKA, CHLAZENÍ OBDOBÍ A POLITIKA VRÁCENÍ PENĚZ 

7.1 - Záruka vrácení peněz / lhůta na rozmyšlenou 

Společnost nabízí všem přidruženým společnostem 14denní, 100% vrácení peněz a záruku 

spokojenosti. Čtrnáctidenní záruka 100% vrácení peněz začíná datem nákupu, zahrnuje víkendy a 

vztahuje se pouze na počáteční nákup nevyužitého vzdělávacího balíčku a nepoužije odměny. Pokud 

je Affiliate z jakéhokoli důvodu nespokojen se službou, může Affiliate obdržet vrácení peněz do 14 

dnů od počátečního nákupu Affiliate za plnou refundaci zakoupené ceny. Všechny ostatní záruky a 

záruky jsou odmítnuty. Po 14 dnech již nebude možné za váš nákup vrátit peníze. Úplné informace 

naleznete níže: 

Když si zakoupíte vzdělávací balíček Crowd1, máte 14denní lhůtu na rozmyšlenou, což znamená, že 

můžete celý svůj nákup litovat a získat peníze zpět. Toto období na rozmyšlenou bude okamžitě 

ukončeno a zrušeno, pokud: 

1. Zvolte použití kterékoli z funkcí na vašem webu Crowd1 

2. Použili jste své produkty Crowd1, mimo jiné včetně vzdělávacích balíčků 

3. Použijte kteroukoli z odměn, zefektivněte bonus na svém účtu 

Pokud budou splněna výše uvedená kritéria, nebudou mít přidružené společnosti ani lhůtu na 

rozmyšlenou, ani právo na vrácení peněz nebo vrácení peněz, protože jste začali používat produkt, 

který jste si koupili, což podle definice ruší vaši možnost vrácení peněz a na které přidružený subjekt 

souhlasí s tím, že se neodvolatelně vzdají svého práva na vrácení peněz. Všichni držitelé účtu zdarma 

mohou využívat své back office bez jakýchkoli poplatků a závazků. Pokud se rozhodnou nepokračovat 

dále aktivací své volné pozice, možná nebudou moci využít některé ze služeb Crowd1. 

7.2 - Poukazy 

Crowd1 nabízí svým přidruženým společnostem možnost nákupu dárkových poukázek. Dárkové 

poukazy mohou kupující použít, ale mohou být také poskytnuty každému novému členovi, který si 

přeje být součástí příležitosti Crowd1. Jakmile je dárkový certifikát použit, již v systému není platný. 

Pokud dárkový certifikát není použit a přijímající pobočka si přeje vrátit dárkový certifikát zpět 

původnímu majiteli; je jim to dovoleno. 

Všechny dárkové certifikáty nelze vyměnit za hotovost. 
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Pokud není dárkový certifikát použit a byl vrácen původnímu kupujícímu, který dárkový certifikát 

vydal; teprve poté může být Dárkový certifikát uložen zpět do původní peněženky back office 

původního kupujícího. 

NÁHRADY za dárkové certifikáty - Původní kupující dárkového certifikátu nemůže obdržet vrácení 

peněz za zakoupený dárkový certifikát, ale lze jej uložit zpět na účet kupujícího v jeho back office. 

Pokud původní kupující, který zakoupil Dárkový certifikát, zaplatil ze svého zůstatku na účtu € v jeho 

back-office, bude částka nákupu vrácena na jeho zůstatek na účtu v € v jeho back-office. Pokud 

původní kupující, který zakoupil Dárkový certifikát, zaplatil bitcoinem, bude tato částka nákupu 

vrácena na jeho bitcoinovou adresu v bitcoinech, odkud byla částka nákupu odeslána, minus 2% 

transakční poplatek. Strana, která obdržela dárkový certifikát, aby se připojila k příležitosti Crowd1, 

nebude moci uplatnit ani požádat o vrácení peněz za dárkový certifikát. U dárkových certifikátů 

nejsou vráceny žádné peníze. 



7.3 - Ukradené dárkové poukazy 

Vzhledem k povaze dárkových certifikátů jsou všechny certifikáty specifické a jedinečné pro osobní 

účet. Všechny transakce na vašem partnerském účtu lze zobrazit na kartě historie. Budou použity 

ukradené dárkové certifikáty nebo nahlášené odcizené dárkové certifikáty: 

1. Účet majitele aktuálního účtu bude pozastaven, zatímco společnost záležitost prošetří; 

2. Po ukončení šetření bude muset současný držitel účtu na požádání předložit dokumentaci KYC k 

opětovné aktivaci účtu a bude požádán o změnu hesla ke svému účtu. 

3. Osoba, u které bylo zjištěno, že použila dárkový certifikát, bude účet pozastaven a případně 

ukončen bez ohledu na opětovnou aktivaci. 

ODPOVĚDNOST ZA PŘIDRUŽENÉ: Od všech přidružených společností vydávajících dárkové certifikáty 

novým přidruženým společnostem se požaduje, aby udržovaly papírové záznamy o všech vašich 

transakcích, aby se zabránilo uzavření účtů kvůli podvodu. 

Všechny přidružené společnosti, u nichž bylo zjištěno, že falešně používají Dárkové poukazy, budou 

okamžitě ukončeny. 

Oddíl 8 - CHRÁNĚNÉ INFORMACE A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ 

8.1 Obchodní zprávy, seznamy a chráněné informace 

Přijetím smlouvy, podmínek a postupů a těchto zásad a postupů nezávislého přidruženého subjektu 

nezávislá přidružená společnost bere na vědomí, že obchodní zprávy, seznamy jmen zákazníků a 

nezávislých přidružených společností a kontaktní informace a jakékoli další informace, které obsahují 

finanční, vědecké nebo jiné písemné nebo jinak šířené Crowd1 týkající se podnikání Crowd1 

(souhrnně „Zprávy“), jsou důvěrné a chráněné informace a obchodní tajemství patřící Crowd1. 

8.2 Smlouva o mlčenlivosti 

Po dobu platnosti této smlouvy může společnost poskytovat nezávislým přidruženým společnostem 

důvěrné informace, mimo jiné včetně genealogických a downline zpráv, seznamů zákazníků, 

zákaznických informací vyvinutých společností nebo vyvinutých pro společnost jménem nezávislých 

přidružených společností (včetně nejen úvěrové údaje, údaje o zákazníkovi a nezávislé Profily 

přidružených společností a informace o nákupu produktu), seznamy nezávislých přidružených 

společností, informace o výrobcích a dodavatelích, obchodní zprávy, zprávy o provizích nebo prodeji 

a další finanční a obchodní informace, které může společnost označit jako důvěrné. Všechny tyto 

informace (ať už písemně nebo elektronicky) jsou vlastnictvím společnosti a jsou důvěrné společnosti 

a jsou předávány nezávislým přidruženým společnostem v nejpřísnější důvěrnosti na základě 

„potřeby vědět“ pro použití výhradně v podnikání nezávislých přidružených společností se 

společností. Nezávislé přidružené společnosti musí vyvinout maximální úsilí, aby tyto informace byly 

důvěrné, a nesmějí žádné takové informace sdělovat žádné třetí straně ani používat tyto informace k 

jakékoli činnosti mimo společnost přímo nebo nepřímo, zatímco jsou nezávislými přidruženými 

subjekty a poté. 

Nezávislá přidružená společnost nesmí tyto informace použít k soutěžení se společností nebo k jiným 

účelům než k propagaci programu společnosti a jejích produktů a služeb. Po vypršení platnosti nebo 

ukončení smlouvy musí nezávislé přidružené společnosti přestat používat tyto důvěrné informace a 

neprodleně vrátit jakékoli důvěrné informace, které mají k dispozici, společnosti. 

 



8.3 Omezení autorských práv 

Pokud jde o nákupy produktů od společnosti, musí se nezávislé přidružené subjekty řídit omezeními 

všech dodavatelů a ochranou autorských práv. 

8.4 Důvěrnost dodavatele 

Obchodní vztahy společnosti s jejími prodejci, výrobci a dodavateli jsou důvěrné. Nezávislé 

přidružené společnosti nesmějí kontaktovat, přímo ani nepřímo, ani s nimi mluvit ani komunikovat s 

žádným dodavatelem nebo výrobcem společnosti, s výjimkou událostí sponzorovaných společností, 

na nichž je dodavatel nebo výrobce na žádost společnosti přítomen. 

8.5 Přístup zaměstnanců k informacím 

Crowd1 omezuje počet zaměstnanců, kteří mají přístup k neveřejným osobním údajům zákazníků a 

nezávislých přidružených společností. 

Veškerý přístup je kontrolován a sledován každým z našich uživatelů / zaměstnanců z důvodu 

ochrany našich zákazníků a nezávislých přidružených společností. 

8.6 Omezení zveřejňování informací o účtu 

Crowd1 nebude sdílet neveřejné osobní údaje ani finanční informace o našich současných ani 

bývalých zákaznících nebo nezávislých přidružených společnostech s třetími stranami, s výjimkou 

případů, kdy to povolují nebo vyžadují zákony a předpisy, soudní příkazy nebo slouží zájmům 

zákazníků nebo nezávislých přidružených společností nebo vymáhat svá práva nebo povinnosti podle 

těchto zásad a postupů nebo dohody o přidružení nezávislého přidruženého subjektu nebo s 

písemným souhlasem držitele účtu v evidenci. 

Oddíl 9 - OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI, LITERATURA A REKLAMA 

9.1 OCHRANNÉ ZNÁMKY 

Obchodní značky, servisní značky a materiály chráněné autorskými právy jsou vlastnictvím 

společnosti. Použití těchto značek a materiálů musí být v přísném souladu s těmito zásadami a 

postupy. 

 

9.2 REKLAMA A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

K propagaci nebo propagaci podnikání nezávislého partnera nebo k prodeji produktů a služeb 

společnosti lze použít pouze propagační a reklamní materiály vytvořené společností nebo předem 

písemně schválené společností. Literatura a materiály společnosti nesmějí být duplikovány nebo 

dotiskovány bez předchozího písemného souhlasu. Pro nezávislé podniky budou vytvořeny 

propagační materiály, které budou použity k propagaci jejich podnikání. Na propagačních webech 

nezávislých přidružených společností nejsou povolena žádná loga společností. Všechna porušení 

budou pozastavena a případně ukončena. 

Bez předchozího písemného souhlasu Crowd1 máte zakázáno inzerovat jakýmkoli způsobem, tvarem 

nebo formou. Patří sem mimo jiné reklama, propagace jakéhokoli druhu nebo jakékoli reklamní 

odkazy na sociálních fórech, jako jsou například blogy, sociální fóra nebo jiná marketingová metodika 

určená k propagaci bezplatného účtu Crowd1, vzdělávací balíčky Crowd1 nebo možnost získejte 

odměny Crowd1. 



Crowd1 může v určité fázi nabídnout bannery nebo jiné propagační materiály spolu s informacemi o 

tom, jak a kde lze takový materiál použít. Přidružené společnosti mohou inzerovat, pokud přísně 

dodržují tyto pokyny. 

Pokud Affiliate nedodrží tyto pokyny, Crowd1 má právo ukončit účet Affiliate, včetně veškerých 

odměn připojených k účtu. 

Přidružené společnosti nesmí v jakékoli formě ani formě vytvářet vlastní reklamní nebo marketingové 

materiály k propagaci Crowd1 ani žádného z produktů a služeb Crowd1. 

9.3 ELEKTRONICKÁ REKLAMA 

Nezávislé přidružené společnosti nesmějí inzerovat nebo propagovat své podnikání nezávislých 

přidružených společností nebo obchod, produkty nebo marketingový plán společnosti nebo používat 

název společnosti v jakémkoli elektronickém médiu nebo přenosu, včetně na internetu 

prostřednictvím webových stránek nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu zákonných a 

nebo oddělení Compliance. Všechny materiály, u nichž se zjistí, že porušují zakázanou reklamu, 

budou mít za následek ukončení účtu. Do uzavření případu budou všechny účty pozastaveny a budou 

vyšetřovány po dobu minimálně 30 dnů. Všechny otázky by měly směřovat k dodržování předpisů. 

9.4 SEZNAM TELEFONŮ 

Nezávislým přidruženým společnostem není povoleno používat obchodní název společnosti při 

inzerci jejich telefonních a telegrafických čísel v bílé nebo žluté části stránky telefonního seznamu. 

Nezávislým přidruženým společnostem není povoleno uvádět svá telefonní čísla pod obchodním 

jménem společnosti bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Je-li udělen souhlas se 

zápisem „800“, je třeba jej uvést následujícím způsobem: „Nezávislá pobočka společnosti“. 

9.5 ODPOVĚĎ TELEFONU 

Nezávislé přidružené společnosti nemusí odpovídat na telefon tím, že řeknou „Crowd1“ nebo jiným 

způsobem, který by vedl volajícího k domněnce, že dosáhl zástupce společnosti nebo kanceláří 

společnosti. 

9.6 MÉDIOVÉ ROZHOVORY 

Nezávislé přidružené společnosti mají zakázáno poskytovat rozhovory s rozhlasovými, televizními, 

novinovými novinami nebo časopisy nebo používat veřejná vystoupení, projevování na veřejnosti 

nebo dělat jakékoli prohlášení pro veřejná média za propagaci společnosti, jejích produktů nebo 

podniků společnosti bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti. Všechny dotazy 

médií by měly být písemně a odkázány na mediální oddělení společnosti nebo na 

support@crowd1.com. 

9.7 POVOLENÍ 

Nelze uplatňovat žádná potvrzení ze strany úředníka nebo administrátora společnosti nebo třetí 

strany, s výjimkou případů výslovně uvedených v literatuře a komunikaci společnosti. Některé 

regulační agentury neschvalují ani neschvalují programy přímého prodeje. Nezávislé přidružené 

společnosti proto nemusí přímo ani nepřímo zastupovat ani z nich vyplývat, že programy, produkty 

nebo služby společnosti byly schváleny nebo schváleny jakoukoli vládní agenturou. 
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9.8 ZÁZNAMY 

Nezávislé přidružené společnosti nesmí vyrábět nebo reprodukovat pro prodej nebo pro osobní 

použití produkty prodávané společností nebo jakoukoli literaturou, zvukovým nebo video 

materiálem, prezentacemi, událostmi nebo projevy, včetně konferenčních hovorů. Nahrávání videa a 

/ nebo zvuku ze schůzek a konferencí společnosti je přísně zakázáno. 

9.9 NEZÁVISLÁ KOMUNIKACE 

Nezávislým přidruženým společnostem jako nezávislým dodavatelům se doporučuje, aby 

distribuovali informace a pokyny do svých příslušných linií. Nezávislé přidružené společnosti však 

musí identifikovat a rozlišovat mezi osobní komunikací a oficiální komunikací společnosti. 

Reprodukce komunikace v jakékoli formě představuje porušení podmínek společnosti a její účty 

budou pozastaveny nebo případně ukončeny. 

9.10 E-MAIL: ELEKTRONICKÉ OZNÁMENÍ 

Pokud jste schváleni jako přidružení k Crowd1, výslovně souhlasíte s přijímáním jakýchkoli oznámení, 

oznámení, dohod, zveřejnění, zpráv, dokumentů, sdělení týkajících se nových produktů, služeb, 

crowdfundingu nebo jiných záznamů nebo korespondence od Crowd1. Souhlasíte s přijímáním 

oznámení elektronicky prostřednictvím zasílání oznámení e-mailem pomocí e-mailové adresy, kterou 

jste zaregistrovali u Crowd1. 

Oddíl 10 - OBECNÁ USTANOVENÍ 

10.1 DOHODA O ODŠKODNĚNÍ 

Každá jednotlivá přidružená společnost souhlasí s tím, že odškodní a bude chránit společnost, její 

akcionáře, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a nástupce v zájmu a proti 

jakémukoli nároku, požadavku, odpovědnosti, ztrátě, nákladům nebo výdajům, mimo jiné včetně 

soudních nákladů a odměny za právní zastoupení, uplatňované proti nim, utrpěné nebo vzniklé 

kterýmkoli z nich, přímo nebo nepřímo vyplývající z nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím nebo 

souvisejícím s údajnými či jinými aktivitami přidružené společnosti (a) jako nezávislá přidružená 

společnost; (b) porušení podmínek dohody; a / nebo (c) porušení nebo nedodržení platných místních 

zákonů nebo předpisů. Crowd1 si vyhrazuje právo převzít výhradní obranu proti jakémukoli nároku, 

za který máme nárok na odškodnění podle této části. V takovém případě poskytnete Crowd1 takovou 

spolupráci, jaká je přiměřeně požadována Crowd1. 

10.2 ZÁRUKY 

S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu společnost neposkytuje žádnou záruku 

ani prohlášení týkající se prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, zpracování nebo jakékoli jiné 

záruky týkající se jakéhokoli produktu nebo služby zakoupené od společnosti nebo prostřednictvím 

společnosti. 

10.3 POPLATKY ZA ZPRACOVÁNÍ 

Společnost si vyhrazuje právo zavést poplatek za zpracování pro výše uvedené žádosti o převod nebo 

žádosti o genealogii. 

10.4 OSTATNÍ SLUŽBY 

Nezávislé přidružené společnosti nesmí propagovat ani prodávat služby jiné společnosti při funkcích 

organizovaných tak, aby obsahovaly společnost a její produkty / služby. Přidruženým společnostem 



není omezen prodej služeb a produktů jiných společností, avšak propagace služeb, produktů a / nebo 

obchodních programů jiných společností na přidružené společnosti je přísně zakázána. 

10.5 PODNIKÁNÍ 

Přidružené společnosti nesmí propagovat ani lákat nové přidružené subjekty poskytováním falešných 

projekcí, které by přilákaly přidružené subjekty, aby se staly součástí komunity Crowd1. To je důvod 

pro okamžité pozastavení a možné ukončení. 

10.6 Pytláctví 

Jako affiliate partner nemáte povoleno propagovat nebo se snažit získávat členy Crowd1 a affiliate 

partnery do jiných oborů, zejména do podobných online sítí / davového marketingu. V rámci 

požadavků na dosažení úrovně sítě 10 nebo vyšší v plánu uznání souhlasíte, že nebudete pracovat ani 

se nebudete angažovat v žádném jiném podobném podnikání v oblasti online síťového / davového 

marketingu. 

10.7 MOBILNÍ SLUŽBY 

Webová platforma, kterou nabízí Crowd1, může být k dispozici prostřednictvím vašeho mobilního 

telefonu, včetně možnosti přijímat a odpovídat na zprávy a možnosti procházet webové stránky 

Crowd1 a možná konkrétní aplikace vytvořené pro použití a výhody pro přidružené společnosti 

Crowd1. Crowd1 vám za tyto služby neúčtuje žádné další poplatky, nicméně budou i nadále platit 

běžné sazby za zprávy, data a další sazby a poplatky vašeho operátora. Měli byste se informovat u 

svého přepravce a zjistit, jaké plány jsou k dispozici a kolik stojí. Přístupem a používáním webových 

stránek Crowd1 prostřednictvím mobilního telefonu souhlasíte s tím, že s vámi můžeme komunikovat 

ohledně Crowd1, webových stránek Crowd1 a dalších služeb a produktů prostřednictvím SMS, MMS, 

textových zpráv nebo jiných elektronických prostředků na váš mobilní telefon a že určité informace o 

vašem používání mobilních služeb nám může být sděleno. V případě, že změníte nebo deaktivujete 

své mobilní telefonní číslo, souhlasíte s okamžitou aktualizací údajů o vašem členském účtu Crowd1, 

abyste zajistili, že vaše zprávy nebudou zasílány osobě, která mohla získat vaše staré číslo. 

10.8 KYC / AML - ZNÁTE SVÉHO KLIENTA 

Z důvodu ochrany Crowd1 musí všechny přidružené společnosti dodržovat příslušné předpisy. 

Crowd1 může kdykoli, na základě vlastního rozhodnutí, požádat Partnera o poskytnutí dokumentů k 

ověření identity Partnera. Jedná se o prvotřídní průkaz totožnosti s fotografií, například kopii pasu 

přidruženého subjektu, selfie a selfie obsahující pas přidruženého subjektu, spolu s dokladem o 

adrese, který zajistí pobyt dané země na průkazu totožnosti. Tento požadavek se nazývá („KYC 

požadavek první úrovně“). Pokud nebude KYC schválen, bude přidružená společnost moci směňovat 

zůstatek e-peněženky pouze za dárkové kódy až do výše 1 000 EUR (kumulovaná hodnota až 1 000 

EUR). V případě jakýchkoli vyšších částek nebude Affiliate moci vybrat žádné peníze ze svých 

POPLATKŮ ZA ZPRACOVÁNÍ Crowd110.3 

Společnost si vyhrazuje právo zavést poplatek za zpracování pro výše uvedené žádosti o převod nebo 

žádosti o genealogii. 

10.4 OSTATNÍ SLUŽBY 

Nezávislé přidružené společnosti nesmí propagovat ani prodávat služby jiné společnosti při funkcích 

organizovaných tak, aby obsahovaly společnost a její produkty / služby. Přidruženým společnostem 

není omezen prodej služeb a produktů jiných společností, avšak propagace služeb, produktů a / nebo 

obchodních programů jiných společností na přidružené společnosti je přísně zakázána. 



10.5 PODNIKÁNÍ 

Přidružené společnosti nesmí propagovat ani lákat nové přidružené subjekty poskytováním falešných 

projekcí, které by přilákaly přidružené subjekty, aby se staly součástí komunity Crowd1. To je důvod 

pro okamžité pozastavení a možné ukončení. 

10.6 Pytláctví 

Jako affiliate partner nemáte povoleno propagovat nebo se snažit získávat členy Crowd1 a affiliate 

partnery do jiných oborů, zejména do podobných online sítí / davového marketingu. V rámci 

požadavků na dosažení úrovně sítě 10 nebo vyšší v plánu uznání souhlasíte, že nebudete pracovat ani 

se nebudete angažovat v žádném jiném podobném podnikání v oblasti online síťového / davového 

marketingu. 

10.7 MOBILNÍ SLUŽBY 

Webová platforma, kterou nabízí Crowd1, může být k dispozici prostřednictvím vašeho mobilního 

telefonu, včetně možnosti přijímat a odpovídat na zprávy a možnosti procházet webové stránky 

Crowd1 a možná konkrétní aplikace vytvořené pro použití a výhody pro přidružené společnosti 

Crowd1. Crowd1 vám za tyto služby neúčtuje žádné další poplatky, nicméně budou i nadále platit 

běžné sazby za zprávy, data a další sazby a poplatky vašeho operátora. Měli byste se informovat u 

svého přepravce a zjistit, jaké plány jsou k dispozici a kolik stojí. Přístupem a používáním webu 

Crowd1 prostřednictvím mobilního telefonu souhlasíte s tím, že s vámi můžeme komunikovat 

ohledně Crowd1, webu Crowd1 a dalších služeb a produktů prostřednictvím SMS, MMS, textových 

zpráv nebo jiných elektronických prostředků na váš mobilní telefon a tento certifikát Účet, dokud 

affiliate partner neposkytne přijatelné dokumenty. To znamená, že affiliate partner nemůže změnit 

svůj zůstatek Crowd1 na dárkový certifikát ani změnit zůstatek na skutečné peníze. Veškeré příslušné 

náklady související s aplikací KYC hradí přímo přidružené subjekty. Crowd1 může také omezit jiné 

funkce než výběry, aby vyhověl požadavkům bank nebo předpisům od úřadů. 

10.9 VZTAH S TŘETÍMI STRANAMI 

Crowd1 bude odkazovat na dodavatele třetích stran, u nichž společnost uzavřela dohody o přidružení 

a vrací peníze zpět přidruženým společnostem na základě úrovně aktivity generované přidruženými 

přidruženými subjekty Crowd1. Tyto společnosti nejsou nastaveny tak, aby reagovaly přímo na 

přidružené společnosti Crowd1. 

Jako Crowd1 Affiliate nesmíte: 

1. Kontaktujte přímo tyto dodavatele. 

2. Obraťte se na jejich zákaznickou podporu s dotazy ohledně dohod, vztahů nebo jiných vazeb mezi 

dodavatelem a Crowd1. 

Jakýkoli přidružený subjekt, který tak učiní, může riskovat ztrátu svého členství v Crowd1, včetně 

případných příjmů, hodnoty na účtech přidružených společností a dalších výhod poskytovaných 

přidruženým subjektům Crowd1. 

Jako člen Crowd1 můžete: 

1. Rozhodněte se použít kterýkoli z produktů nebo služeb poskytovaných dodavateli třetích stran. 

2. Máte povoleno kontaktovat zákaznickou podporu dodavatele s dotazy týkajícími se vašeho 

používání jejich produktů a služeb. 



Jakmile vstoupíte na web dodavatele třetích stran, společnost neškodíte žádným nárokům ani 

škodám. Crowd1 není odpovědný za žádné transakce nebo nemůže být činěn odpovědným za 

jakékoli akce podniknuté mimo stránky společnosti. 

10.10 DOSTUPNOST, VIRY, ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY 

Vzhledem k povaze internetu a počítačových systémů nemůže být Crowd1 odpovědný za trvalou 

dostupnost webových stránek. Ačkoli Crowd1 vynakládá veškeré úsilí, aby web zůstal přístupný a bez 

virů, Crowd1 nemůže zaručit, že neobsahuje viry. V zájmu vlastní ochrany podniknete kroky nezbytné 

k zajištění vhodných bezpečnostních opatření a před stažením jakýchkoli informací, softwaru nebo 

dokumentace použijete antivirový program. Web Crowd1 a davové financování nemusí být čas od 

času k dispozici z důvodu údržby nebo z jiných důvodů. Crowd1 nepřebírá žádnou odpovědnost za 

jakoukoli chybu, opomenutí, přerušení, vymazání, vadu, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání 

komunikační linky, krádež nebo zničení nebo neoprávněný přístup nebo změnu komunikace nebo 

obsahu uživatele. Crowd1 není odpovědný za jakékoli technické poruchy nebo jiné problémy jakékoli 

telefonní sítě nebo služby, počítačových systémů, serverů nebo poskytovatelů výše uvedeného, 

počítačového nebo mobilního telefonního zařízení, softwaru, kvůli technickým problémům nebo 

dopravní zácpě na internetu nebo na webových stránkách Crowd1, včetně poranění nebo poškození 

počítače, mobilního telefonu nebo jiného hardwaru nebo softwaru jiné osoby v souvislosti s 

používáním nebo stahováním materiálů v souvislosti s webem Crowd1 nebo s financováním davů 

nebo v důsledku těchto škod. Veškeré informace a služby obsažené nebo dostupné prostřednictvím 

webových stránek Crowd1 jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše osobní, 

komerční použití. Crowd1 ani žádný z jejích zaměstnanců, agentů, poskytovatelů obsahu, 

poskytovatelů služeb nebo poskytovatelů licencí neposkytuje žádnou záruku jakéhokoli druhu týkající 

se webových stránek a / nebo obsahu v nich obsaženého, produktů nebo služeb dostupných na nebo 

prostřednictvím webových stránek, výsledků, které lze získat z používání webových stránek a / nebo 

produktů nebo financování davů nabízených prostřednictvím webových stránek Crowd1. Crowd1 se 

zříká veškerých záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně 

předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení. Crowd1 výslovně 

odmítá všechny záruky, že obsah webových stránek je přesný, spolehlivý nebo správný; že webová 

stránka bude k dispozici v jakémkoli konkrétním čase nebo místě, bude nepřerušovaná, včasná, 

bezpečná nebo bezchybná; že jakékoli závady nebo chyby budou opraveny; nebo že obsah 

neobsahuje viry ani jiné škodlivé složky. Používání webových stránek Crowd1 je výhradně na vaše 

riziko. Stahujete nebo jinak získáváte obsah, materiální data nebo software (včetně jakéhokoli 

mobilního uživatele) z webu nebo služby Crowd1 podle svého vlastního uvážení a rizika a za jejich 

použití a případné škody na vašem mobilním telefonu nebo počítači budete nést plnou odpovědnost 

systém, ztráta dat nebo jiná újma jakéhokoli druhu, která by mohla mít za následek. Protože některé 

jurisdikce neumožňují vyloučení určitých záruk, nemusí se na vás tato vyloučení vztahovat. V rozsahu, 

v jakém se podle příslušných zákonů nemůžeme zříci implikovaných záruk, bude rozsah a doba trvání 

takové záruky minimální, jaké tyto příslušné zákony vyžadují. 

10.11 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

V rozsahu povoleném zákonem Společnost nenese odpovědnost a každá přidružená společnost 

společnost zprošťuje a vzdává se veškerých nároků na ztrátu zisku, nepřímé, přímé, zvláštní nebo 

následné škody nebo jakoukoli jinou ztrátu, která vznikne nebo utrpí přidruženou společností jako 

výsledek (a) porušení Smlouvy a / nebo Podmínek a / nebo Zásad a postupů ze strany Partnera; (b) 

provozování činnosti přidruženého subjektu; (c) jakékoli nesprávné nebo nesprávné údaje nebo 

informace poskytnuté přidruženým subjektem; nebo (d) neposkytnutí jakýchkoli informací nebo 



údajů nezbytných pro provozování jejího podnikání, mimo jiné včetně registrace a přijetí nezávislého 

přidruženého subjektu do plánu odměn nebo výplaty provizí a bonusů. 

10.12 ZÁZNAMY 

Společnost doporučuje všem nezávislým přidruženým společnostem, aby vedly úplné a přesné 

záznamy o všech svých obchodních jednáních. 

10.13 VYŠŠÍ SÍLA 

Společnost nenese odpovědnost za zpoždění nebo selhání výkonu způsobené okolnostmi, které 

strana nemůže ovlivnit, například: požár, povodeň, zemětřesení, bouře, výpadky proudu, pracovní 

potíže, stávky, válka, vládní nařízení nebo nařízení a / nebo krácení obvyklého zdroje dodávek strany. 

10.14 PORUŠENÍ 

Je povinností každého přidruženého subjektu dodržovat a udržovat integritu zásad a postupů a 

podmínek. Pokud přidružený subjekt zjistí, že se jiný přidružený subjekt dopustil porušení, měl by 

toto porušení projednat přímo s porušujícím přidruženým subjektem. Pokud si chce nezávislá 

pobočka nahlásit takové porušení společnosti, musí podrobně popsat porušení pouze písemně a 

označit korespondenci „Pozor: Právní oddělení“ nebo „Pozor: Oddělení dodržování předpisů“, viz část 

5.4 těchto zásad. 

10.15 ZMĚNY 

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit Smlouvu, zásady a 

postupy, podmínky, své maloobchodní ceny, dostupnost produktů a služeb a plán kompenzace, jak to 

považuje za vhodné. Uzavřením smlouvy o přidružení se přidružený subjekt zavazuje dodržovat 

všechny dodatky nebo úpravy, které se společnost rozhodne provést. Změny budou sdružené 

společnosti sděleny prostřednictvím oficiálních oznámení společnosti, jako je mimo jiné zveřejnění na 

webových stránkách společnosti, zveřejnění v back-office affiliate, e-mail, speciální poštovní zásilky 

nebo publikace. Změny jsou účinné a závazné po odeslání na web společnosti. V případě, že mezi 

původními dokumenty nebo zásadami a jakoukoli takovou změnou dojde ke konfliktu, bude mít tato 

změna kontrolu. Pokračování v podnikání nezávislého přidruženého subjektu, přijetí jakýchkoli výhod 

vyplývajících ze smlouvy nebo přijetí provizí z prodeje produktů nebo služeb představuje přijetí všech 

dodatků. 

10.16 USTANOVENÍ BEZ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 

Žádná povinnost nebo ustanovení zde uvedené a žádný zvyk nebo praxe stran v rozporu s těmito 

zásadami a postupy nebude představovat vzdání se práva společnosti požadovat přesné dodržování 

těchto zásad a postupů. Zřeknutí se společnosti jakéhokoli konkrétního selhání přidruženým 

subjektem nebude mít vliv na práva společnosti v souvislosti s jakýmkoli následným selháním, ani to 

nijak neovlivní práva nebo povinnosti jakéhokoli jiného přidruženého subjektu. Společnost nemá 

žádné zpoždění ani opomenutí uplatnit jakékoli právo vyplývající z efektu selhání nebo zhoršit práva 

Společnosti ohledně tohoto nebo jakéhokoli následného nebo budoucího selhání. Zřeknutí se 

společnosti může být ovlivněno pouze písemně oprávněným úředníkem společnosti. 

10.17 ROZHODNÉ PRÁVO 

Smlouva a tyto zásady a postupy se řídí rozsáhlými zákony Dubaje. 

10.18 STANOVY OMEZENÍ 



Bez ohledu na jakýkoli zákon nebo zákon v opačném případě musí být jakýkoli nárok nebo žaloba 

vyplývající z těchto Podmínek pro affiliate partnery nebo s nimi související musí být podána do tří (3) 

měsíců poté, co taková žaloba nebo důvod žaloby vznikl nebo musí být navždy promlčen. 

10.19 CELÁ DOHODA 

Zásady a postupy jsou začleněny do smlouvy a spolu s podmínkami a plánem odškodnění představují 

úplnou dohodu stran týkající se jejich obchodních vztahů. 

10.20 PŘEDPISY GDPR 

25. května 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů v členských státech 

Evropské unie (EU), což mělo dopad na jakoukoli organizaci, která zpracovává osobní údaje 

jednotlivců z EU. GDPR představuje posílení a harmonizaci stávajících práv na ochranu osobních 

údajů jednotlivců v Evropské unii. 

Crowd1 se zavazuje chránit osobní údaje našich zaměstnanců v EU, dodavatelů, přidružených 

společností, dodavatelů a prodejců třetích stran, bez ohledu na to, kde jsou tyto údaje zpracovávány. 

V naší společnosti máme zaveden rozsáhlý program zabezpečení a zavedenou sadu zásad oddělení, 

která zajistí, aby osobní údaje jednotlivců z EU byly odpovídajícím způsobem zpracovány a plně 

chráněny v našich systémech. 

Všechna evropská uživatelská data jsou uložena v šifrovaném formátu na evropských serverech. K 

informacím mohou mít přístup zaměstnanci Crowd1 v Evropě, Asii, Africe nebo Kanadě za účelem 

poskytování služeb našim evropským uživatelům. V takovém případě jsou informace přenášeny v 

šifrovaném formátu, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň ochrany dat. 

Následující části našich podmínek se vztahují konkrétně na evropské uživatele a jsou navrženy tak, 

aby vyhovovaly předpisům GDPR. 

Informační specifika: 

Crowd1 konkrétně shromažďuje od uživatelů následující informace: 

• IP adresy, informace o prohlížeči, informace o uživatelských agentech, informace o souborech 

cookie (trvalé a relační soubory cookie) 

Uživatelé, kteří vytvářejí účty, jsou požádáni o poskytnutí: 

• Jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, doklady totožnosti pro postupy 

KYC / AML 

Další informace, které mohou být požadovány: 

• Informace o adrese kryptoměny 

• Další informace o KYC 

• Bankovní informace 

Při zpracování osobních údajů jednotlivců z EU: 

• Zajistěte, aby existoval legitimní obchodní důvod pro shromažďování údajů; 

• Zajistěte, abychom měli souhlas se shromažďováním a používáním údajů (je-li to požadováno); 



• Omezujte shromažďování, ukládání a používání údajů pouze v rozsahu, pro který existuje obchodní 

důvod a souhlas. 

Níže uvádíme několik nejdůležitějších věcí o tom, jak Crowd1 zajišťuje soulad s GDPR: 

Plán reakce na narušení dat: V případě narušení dat, které může mít dopad na bezpečnost 

zaměstnanců, přidružených společností, dodavatelů třetích stran nebo osobních údajů přidružených 

společností, podnikneme kroky, abychom do 72 hodin od zjištění incidentu informovali orgány EU. 

Posouzení dopadu na ochranu osobních údajů: Při zahájení nových projektů nebo produktů, 

implementaci nového softwaru nebo připojení nových prodejců, kteří mohou zpracovávat osobní 

údaje jednotlivců z EU, budeme posuzovat dopad na ochranu osobních údajů, abychom zajistili 

odpovídající ochranu osobních údajů v jakýchkoli systémech nebo procesy řízené Crowd1. 

Práva subjektu údajů: Chápeme, že kdokoli, kdo s námi obchoduje, může mít otázky týkající se typů 

osobních údajů, které Crowd1 zpracovává. Pokud chcete požádat o zpracování osobních údajů, které 

Crowd1 zpracovává, zašlete prosím e-mail na adresu compliance@crowd1.com. 

Odstranění vašich údajů: Chápeme a respektujeme všechny přidružené subjekty, které si přejí 

odstranit své osobní údaje v rámci našeho podnikání nebo uzavřít svůj účet u nás, a to písemně a 

požádat o odstranění některých nebo všech svých údajů. Žádáme vás, abyste společnosti zaslali e-

mail přímo na adresu compliance@crowd1.com. Rádi bychom informovali všechny přidružené 

společnosti, že budou existovat konkrétní informace potřebné k obchodování s Crowd1 a odstranění 

některých nebo všech vašich informací omezí vaše používání stránek. V případě dotazů kontaktujte 

support@crowd1.com. 

10.21 ODDĚLITELNOST 

Pokud podle jakéhokoli platného a závazného zákona nebo pravidla jakékoli příslušné jurisdikce bude 

jakékoli ustanovení Smlouvy, včetně těchto zásad a postupů a podmínek, nebo jakákoli specifikace, 

standard nebo provozní postup, který společnost předepsala, považováno za neplatné nebo 

nevymahatelné, Společnost má právo upravit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení, specifikaci, 

standard nebo provozní postup nebo jakoukoli jejich část v rozsahu, který je platný a vymahatelný, a 

přidružená společnost bude takovými úpravami vázána. Úprava bude účinná pouze v jurisdikci, ve 

které je požadována. 

10.22 OMEZENÍ ŠKOD 

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NESMÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PŘIDRUŽENÍ, ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, 

ZAMĚSTNANCI A DALŠÍ ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ, A TÝM SE ZPŮSOBUJÍ ZPŮSOBUJÍCÍ ZPŮSOB 

ZPŮSOBUJÍCÍ, ZPŮSOBUJÍCÍ ZPŮSOB ZPŮSOBU, ZTRÁTU PŘÍKLADNÉ ŠKODY, KTERÉ MOHOU 

VZNIKNOUT Z JAKÉHOKOLI NÁROKU, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA VÝKON SPOLEČNOSTI, NEVYKONÁVÁNÍ, 

ČINNOST NEBO OMISE, V RÁMCI OBCHODNÍHO VZTAHU NEBO JINÝCH ZÁLEŽITOSTÍ MEZI JAKOUKOLI 

SPOLEČNOSTÍ A SPOLEČNOSTÍ, BEZ SPOLEČNOSTI A SPOLEČNOSTI. SPOLEČNOST NESMÍ PŘEKROČIT A 

TÝM SE VÝSLOVNĚ OMEZÍ NA MNOŽSTVÍ NEPRODEJNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI NEBO PRODUKTŮ 

SPOLEČNOSTI VLASTNĚNÝ NEZÁVISLÝM SPOLEČNOSTEM A JAKÝKOLI KOMISI VLASTNOU 

NEZÁVISLÉMU SPOLEČNOSTI. 

10.23 OZNÁMENÍ 

Jakákoli komunikace, oznámení nebo požadavek jakéhokoli druhu, který může být vyžadován od 

Partnerství nebo Společnosti nebo si přeje poskytnout nebo sloužit druhému, musí být písemný a 



doručený elektronickou komunikací, ať už telexem, telegramem, e-mailem nebo telekopií (pokud 

písemně potvrzeno zasláno doporučenou nebo doporučenou poštou, předplacené poštovné, 

požadováno potvrzení o vrácení). Jakákoli taková komunikace, oznámení nebo požadavek se 

považuje za podanou nebo doručenou v den potvrzeného odeslání, pokud je zasláno elektronickou 

komunikací, nebo v den uvedený na potvrzení o zpáteční cestě nebo v jiném dokladu, pokud je 

doručení doručeno poštou. 

10.24 POUŽITÍ MATERIÁLU 

Všechny materiály obsažené v kterékoli z dceřiných společností na webových stránkách Crowd1 a 

jakýkoli jiný obsah jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a jinými zákony jako 

vlastnictví Crowd1 Ltd a kteréhokoli z jejích dceřiných subjektů, pokud není uvedeno jinak. 

Neoprávněné použití loga, značky nebo jakýchkoli takových firemních materiálů porušuje autorská 

práva, ochranné známky a další zákony. Jako nezávislý partner nebo vlastník firmy si můžete stáhnout 

a vytisknout materiály schválené společností pouze pro použití. Kopie, které z materiálu vytvoříte, 

musí nést veškerá upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva 

umístěná na webových stránkách, prezentacích nebo sociálních médiích společnosti, která se vztahují 

ke kopírovanému materiálu. Jakýkoli jiný prodej, modifikace, reprodukce, redistribuce, publikace 

nebo opakovaný přenos jakýchkoli informací od společnosti, ať už jako celku nebo zčásti, bez 

předchozího písemného souhlasu společnosti je přísně zakázán. informace potřebné k obchodování s 

Crowd1 a odstranění některých nebo všech vašich informací omezí vaše používání stránek. V případě 

dotazů kontaktujte 

support@crowd1.com. 
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přidružená společnost bude takovými úpravami vázána. Úprava bude účinná pouze v jurisdikci, ve 

které je požadována. 

10.22 OMEZENÍ ŠKOD 

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NESMÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PŘIDRUŽENÍ, ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, 

ZAMĚSTNANCI A DALŠÍ ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ, A TÝM SE ZPŮSOBUJÍ ZPŮSOBUJÍCÍ ZPŮSOB 

ZPŮSOBUJÍCÍ, ZPŮSOBUJÍCÍ ZPŮSOB ZPŮSOBU, ZTRÁTU PŘÍKLADNÉ ŠKODY, KTERÉ MOHOU 

VZNIKNOUT Z JAKÉHOKOLI NÁROKU, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA VÝKON SPOLEČNOSTI, NEVYKONÁVÁNÍ, 

ČINNOST NEBO OMISE, V RÁMCI OBCHODNÍHO VZTAHU NEBO JINÝCH ZÁLEŽITOSTÍ MEZI JAKOUKOLI 

SPOLEČNOSTÍ A SPOLEČNOSTÍ, BEZ SPOLEČNOSTI A SPOLEČNOSTI. SPOLEČNOST NESMÍ PŘEKROČIT A 

TÝM SE VÝSLOVNĚ OMEZÍ NA MNOŽSTVÍ NEPRODEJNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI NEBO PRODUKTŮ 

SPOLEČNOSTI VLASTNĚNÝ NEZÁVISLÝM SPOLEČNOSTEM A JAKÝKOLI KOMISI VLASTNOU 

NEZÁVISLÉMU SPOLEČNOSTI. 

10.23 OZNÁMENÍ 

Jakákoli komunikace, oznámení nebo požadavek jakéhokoli druhu, který může být vyžadován od 

Partnerství nebo Společnosti nebo si přeje poskytnout nebo sloužit druhému, musí být písemný a 

doručený elektronickou komunikací, ať už telexem, telegramem, e-mailem nebo telekopií (pokud 



písemně potvrzeno zasláno doporučenou nebo doporučenou poštou, předplacené poštovné, 

požadováno potvrzení o vrácení). Jakákoli taková komunikace, oznámení nebo požadavek se 

považuje za podanou nebo doručenou v den potvrzeného odeslání, pokud je zasláno elektronickou 

komunikací, nebo v den uvedený na potvrzení o zpáteční cestě nebo v jiném dokladu, pokud je 

doručení doručeno poštou. 

10.24 POUŽITÍ MATERIÁLU 

Všechny materiály obsažené v kterékoli z dceřiných společností na webových stránkách Crowd1 a 

jakýkoli jiný obsah jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a jinými zákony jako 

vlastnictví Crowd1 Ltd a kteréhokoli z jejích dceřiných subjektů, pokud není uvedeno jinak. 

Neoprávněné použití loga, značky nebo jakýchkoli takových firemních materiálů porušuje autorská 

práva, ochranné známky a další zákony. Jako nezávislý partner nebo vlastník firmy si můžete stáhnout 

a vytisknout materiály schválené společností pouze pro použití. Kopie, které z materiálu vytvoříte, 

musí nést veškerá upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva 

umístěná na webových stránkách, prezentacích nebo sociálních médiích společnosti, která se vztahují 

ke kopírovanému materiálu. Jakýkoli jiný prodej, modifikace, reprodukce, redistribuce, publikace 

nebo opakovaný přenos jakýchkoli informací od společnosti, ať už jako celku nebo zčásti, bez 

předchozího písemného souhlasu společnosti je přísně zakázán. 

Kancelář: 

Crowd1 Network Ltd. 

HDS Tower Unit No 3408, Jumeirah Lakes Towers, P.O. BOX 393243 

Dubaj, Spojené Arabské Emiráty 

E-mail: support@Crowd1.com 

10.24 RŮZNÉ 

Pokud se Affiliate partner rozhodne využít možnosti platby prostřednictvím bankovního převodu, 

částka převáděná na určený bankovní účet Crowd1 nebo kterékoli z jejích dceřiných společností bude 

k dispozici jako hodnota v jeho back-office. Tuto hodnotu lze na hodnotovém účtu považovat pouze 

za dočasný zůstatek a Crowd1 nepřijímá žádné peněžní transakce na hodnotovém účtu přidruženého 

subjektu, které mají být po určitou dobu vedeny. 

Crowd1 má právo převést jakoukoli hodnotu zpět na určený bankovní účet přidruženého subjektu, 

pokud tato hodnota nebude utracena za proprietární produkty nabízené Crowd1 do 10 pracovních 

dnů. Crowd1 má dále právo odečíst jakékoli přidružené poplatky související s konkrétní transakcí 

provedenou přidruženou společností. 

Žádné zpoždění nebo opomenutí ze strany kterékoli ze stran při výkonu jakéhokoli práva podle 

těchto Podmínek pro přidružené společnosti nebude fungovat jako vzdání se tohoto nebo jakéhokoli 

jiného práva. Zřeknutí se nebo souhlas udělený druhou stranou při jedné příležitosti bude účinný 

pouze v tomto případě a nebude vykládán jako překážka nebo vzdání se jakéhokoli práva při jakékoli 

jiné příležitosti. 

Titulky obsažené v těchto Podmínkách pro přidružené společnosti jsou vkládány pouze z důvodu 

pohodlí nebo pro referenci a v žádném případě nedefinují, neomezují, nerozšiřují ani nepopisují 

rozsah Podmínek přidružených společností ani záměr jakéhokoli ustanovení Podmínek. pro 

přidružené společnosti. Záměrem stran je, aby ani smluvní podmínky pro členy, ani žádná smlouva v 



podmínkách pro přidružené společnosti, nebyly vykládány proti kterékoli ze stran podle obecného 

právního pravidla konstrukce proti navrhovateli. Záměrem stran je, aby uvedené pravidlo nebylo 

použitelné na Všeobecné podmínky pro přidružené společnosti. Strany se vzdávají veškerých práv na 

soudní řízení v jakékoli žalobě nebo řízení zahájeném v souvislosti s podmínkami pro přidružené 

společnosti. Pokud bude jakékoli ustanovení Podmínek pro přidružené společnosti shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným jakýmkoli soudem s příslušnou jurisdikcí nebo v důsledku 

budoucích legislativních opatření, bude toto ustanovení vynucováno v maximálním povoleném 

rozsahu, aby bylo možné uskutečnit záměry stran jak se odráží v ustanovení, a všechna ostatní 

ustanovení Podmínek pro přidružené společnosti zůstávají v plné platnosti a účinnosti. V případě 

sporu vyplývajícího z Podmínek pro přidružené společnosti nebo vztahujících se k nim bude mít 

převládající strana nárok na odměnu za právní zastoupení a náklady. 

Smluvní podmínky pro přidružené společnosti jsou pro vás osobní a nelze je přiřadit ani dále přiřadit. 

To zahrnuje mimo jiné prodej, převod, zástavu nebo udělení plné moci jakýchkoli práv nebo 

povinností podle těchto podmínek pro přidružené společnosti. 

V případě, že jakékoli ustanovení těchto podmínek pro přidružené společnosti bude neplatné, 

nezákonné nebo jinak nevymahatelné, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení 

tím nebude nijak ovlivněna ani narušena. Nic v těchto Podmínkách pro přidružené společnosti 

neposkytuje přidruženým společnostem právo, licenci, oprávnění nebo souhlas uzavírat závazné 

dohody s jakoukoli osobou nebo subjektem jménem Crowd1. Affiliate partner Crowd1 dále není 

oprávněn přijímat nebo vybírat peníze od jakékoli osoby jménem Crowd1. Všechny platby musí být 

provedeny přímo v Crowd1. 

Tyto podmínky pro přidružené společnosti, zásady ochrany osobních údajů Crowd1, jakož i všechny 

ostatní podmínky, povinnosti a pravidla zveřejněná na webových stránkách Crowd1, která jsou tímto 

začleněna do tohoto odkazu. 

 

V případě, že bude některá z těchto podmínek pro přidružené společnosti přeložena do jiného jazyka, 

bude to vždy anglická verze, která je jedinou právně závaznou verzí, a překlady lze považovat pouze 

za informační. 

POZNÁMKA: 

Všechny dotazy týkající se následujících témat je třeba zasílat na adresu Support@crowd1.com 

1. výdělky; 

2. platby; 

3. Zrušení; 

4. Vrácení peněz; a 

5. Převod žádostí o vlastnictví 

Budete muset odeslat tiket podpory prostřednictvím svého back office nebo zasláním e-mailu na 

adresu support@crowd1.com. 

Všechny dotazy týkající se následujících témat je třeba zasílat na adresu compliance@crowd1.com 

1. Odvolání; 



2. problémy s podvody; 

3. Porušení autorských práv; a 

4. Porušení ochranných známek 

Budete muset poslat lístek prostřednictvím své back office nebo zasláním e-mailu na 

compliance@crowd1.com 


