
 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOŁECZNOŚCI  
KLUBU INTELIGENCJI BIZNESU 

 
A. WSTĘPNE ZAŁOŻENIA 

 
1. Niniejszy Regulamin został stworzony przez Klub Inteligencji Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Kolejowej 45/147, 01-210 Warszawa, KRS: 0000746838, REGON: 381167874, NIP: 9471998238.  
2. Twórcą i Organizatorem Klubu Inteligencji Biznesu jest Klub Inteligencji Biznesu Sp. z o.o. (dalej 

także: Klub). 
3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w społeczności Klubu Inteligencji Biznesu a także przypadki 

i sposoby wygaśnięcia uczestnictwa. 
4. Możliwość uczestniczenia w społeczności Klubu Inteligencji Biznesu mają wyłącznie osoby fizyczne. 
5. Społeczność Klubu powstała, aby integrować osoby, które chcą być związane z Klubem i jego 

działalnością oraz wzajemnie się poznawać, inspirować, zdobywać wiedzę, wchodzić w relacje 
handlowe, partnerstwa biznesowe i inne relacje. 

6. Usługi świadczone przez Klub są w sposób zgodny z obowiązującą w Polsce regulacją prawną 
dotyczącą ochrony danych osobowych. 

7. Uczestnik społeczności Klubu akceptuje “Politykę Prywatności” Klubu dostępne na 
https://www.klubinteligencjibiznesu.pl 

 
B. UCZESTNICTWO W SPOŁECZNOŚCI KLUBU INTELIGENCJI BIZNESU 

 
1. Dla wstąpienia do społeczności Klubu konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego na stronie https://www.klubinteligencjibiznesu.pl oraz udzielenie wszystkich 
wymaganych zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 1 oznacza akceptację warunków 
niniejszego Regulaminu oraz gotowość postępowania w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi 
w Klubie Inteligencji Biznesu. 

3. Osoba, która uzyskuje członkostwo w społeczności otrzymuje miano Uczestnika społeczności Klubu. 
4. Wszelkie szczegółowe zasady uczestnictwa w społeczności Klubu określa Zarząd Klubu w tym w 

szczególności dotyczy to szczegółowych zasad uczestnictwa w formule silver, gold lub innych 
określonych przez Klub. 

5. Uczestnictwo w społeczności Klubu jest bezterminowe. 
6. Uczestnictwo w społeczności Klubu wygasa z chwilą śmierci Uczestnika. 
7. Uczestnictwo w społeczności Klubu wygasa na skutek jego wypowiedzenia przez Uczestnika. 
8. W dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny Zarząd Klubu może zdecydować o wykluczeniu dowolnej 

osoby z uczestnictwa w społeczności Klubu lub prosić o powtórną rejestrację lub (i) przeprowadzić 
weryfikację kandydata. 

9. W dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny Zarząd Klubu może zdecydować o likwidacji 
społeczności Klubu. 

10. Uczestnictwo w społeczności Klubu nie oznacza nabycia statusu Klubowicza. 
 

C. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SPOŁECZNOŚCI KLUBU 
1. Uczestnik społeczności Klubu ma prawo do przywilejów określonych na stronie 

https://www.klubinteligencjibiznesu.pl dotyczących uczestnictwa w społeczności Klubu. 
2. Podstawowym obowiązkiem Uczestnika jest przestrzeganie zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie oraz innych zasad obowiązujących w Klubie na podstawie odrębnych dokumentów. 
3. Uczestnik społeczności Klubu akceptuje “Politykę Prywatności” Klubu dostępne na 

https://www.klubinteligencjibiznesu.pl 
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4. Uczestnik społeczności Klubu bez dodatkowej zgody Zarządu Klubu nie może rekrutować 

Klubowiczów, Uczestników społeczności Klubu lub innych osób związanych w dowolny sposób z 
Klubem do własnej społeczności rozumianej w szeroki sposób: jako baza kontaktów, 
stowarzyszenie, lista kontaktowa, grupa w social media lub w dowolnej innej formie. 

5. Uczestnik społeczności Klubu jest zobowiązany do: 
a) przyjęcia życzliwej postawy oraz podchodzenia ze zrozumieniem i miłosierdziem do 

ewentualnych błędów i niedoskonałości u innych; 
b) dotrzymywania zobowiązań, które podejmie – zarówno pisemnych jak i ustnych; 
c) budowania zaufania do siebie i swojego biznesu w oparciu o prawdziwe możliwości i zasoby; 
d) dostarczania swoich produktów lub usług w jak najwyższej jakości; 
e) brania odpowiedzialność za polecenia, które otrzymuje i których udziela; 
f) stosowania standardów etycznych obowiązujących w branży, którą reprezentuje; 
g) szacunku dla innych zarówno w relacjach publicznych, jak i indywidualnych; 
h) powstrzymania się od propagowania koncepcji politycznych w ramach funkcjonowania w 

społeczności Klubu (w przypadku wątpliwości czy dana działalność jest polityczna - 
rozstrzyga Zarząd Klubu); 

i) załatwiania wszystkich ewentualnych sporów, problemów, roszczeń, pretensji w stosunku do 
dowolnego podmiotu lub osoby w sposób poufny, w dobrej wierze oraz z angażowaniem jak 
najmniejszej liczby osób (wszelkie próby antagonizowania społeczności Klubu, rozstrzygania 
powyższych kwestii na forum Klubu w dowolnej formie, mogą skutkować natychmiastowym 
wykluczeniem ze społeczności); 

j) działania na korzyść Klubu; 
k) dbania o dobry wizerunek Klubu zarówno wśród innych Uczestników społeczności Klubu, jak 

i na zewnątrz. 
 

D. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU 
 

1. Pracami Klubu kieruje Zarząd Klubu powoływany przez Organizatora oraz inne osoby lub jednostki 
administracyjne w ramach struktury organizacyjnej Klubu. 

2. Zarząd Klubu ustala strukturę organizacyjną oraz sposób pracy społeczności Klubu. 
3. Uczestnictwo w określonych aktywnościach Klubu jest dostępne dla Uczestnika społeczności Klubu, 

jeżeli Zarząd Klubu lub inna uprawniona osoba lub jednostka organizacyjna podejmie taką decyzję. 
 

E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 06 października 2020 roku. 
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie dla Uczestników społeczności Klubu 

zawieranych po dniu jego wejścia w życie. 
3. Uczestnicy społeczności Klubu, których przystąpili do społeczności Klubu przed wejściem w życie 

regulaminu, mogą zostać wezwani do jego akceptacji. 
4. Zmiana Regulaminu następuje uchwałą podjętą przez Zarząd Klubu. 
5. Organizator ma prawo przekazania prowadzenia społeczności Klubu innemu podmiotowi 

działającemu w formie spółki kapitałowej i do przeniesienia na taką spółkę wszelkich praw i 
obowiązków związanych z prowadzeniem społeczności Klubu w tym wynikających z niniejszego 
regulaminu. W takim przypadku Uczestnik społeczności Klubu pozostaje Uczestnikiem społeczności 
Klubu prowadzonego przez nowego organizatora na zasadach przed dniem przekazania 
prowadzenia Klubu. 
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