
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

FM GROUP Poland Ε.Π.Ε. με έδρα στο Wroclaw στην οδό Żmigrodzka 247, με ΑΦΜ: 

8952199148, εγγεγραμμένη στο Πολωνικό Εμπορικό Μητρώο, με την επωνυμία "FM 

WORLD Poland", εργάζεται στον τομέα του μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, 

προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, καλλυντικών, οικιακών χημικών ουσιών, 

καθώς καφέ και τσάι. Διεξάγουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με βάση το πολυεπίπεδο 

μάρκετινγκ, το οποίο αποτελείτε από πωλήσεις και την προώθηση προϊόντων 

δημιουργώντας ένα δίκτυο πωλήσεων που δημιουργείται από μια σειρά συστάσεων. 

Ο υποψήφιος εκφράζει την επιθυμία να συμμετάσχει στο FM WORLD club, μέσω της 

ιστοσελίδας pl.fmworld.com, συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής στην καρτέλα "Ελάτε 

μαζί μας". Για να υποβληθεί η αίτηση, ο υποψήφιος πρέπει να συμφωνήσει για την 

επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την 

εκτέλεσης της σύμβασης συμμετοχής στο FM WORLD club (σύμβαση εταίρου, σύμβαση). 

Κατά τη διαδικασία εγγραφής, πρέπει να καθορίσετε την διεύθυνση mail σας και τα 

προσωπικά σας δεδομένα. 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο 

παρόν έγγραφο οδηγεί στη σύναψη συμφωνίας συμμετοχής στο FM WORLD Club 

(συμφωνία εταίρου), σύμφωνα με την οποία ο υποψήφιος γίνεται μέλος του FM WORLD 

Club. 

II. Επικοινωνία 

FM GROUP polska Sp. Ε.Π.Ε., στην οδό Żmigrodzka 247 ΑΦΜ: 8952199148 REGON: 

382119877 εγγεγραμμένη στο Πολωνικό Εμπορικό Μητρώο, διεύθυνση αλληλογραφίας: 

οδός Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław 

Εγγύηση: Τηλ. 71 327 00 23 71 327 00 24 71 327 00 25 com. +48 727 920 012 e-mail: 

reklamacje@perfumy.fm 

III. Βασικές ιδιότητες παροχής και του αντικειμένου της 

Τα προϊόντα FM WORLD είναι διαθέσιμα σε τιμές εταίρων μόνο για τα μέλη του FM 

WORLD Club. Για να αγοράσετε τα προϊόντα μας απευθείας από την FM WORLD Poland, 

πρέπει να είστε μέλος του FM WORLD Club (business partner). Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα δίκτυο πωλήσεων και να λάβετε εμπορική έκπτωση ή 

ανταμοιβή.  
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IV. Η διαδικασία για την ένταξη στο FM WORLD club 

Στάδια: 

* Συμπλήρωση της φόρμας στο rejestracja-pl.fmworld.com -υποβολή προσφοράς; 

* Επιβεβαίωση παραλαβής της προσφοράς, μαζί με τον σύνδεσμο ενεργοποίησης και υπό 

όρους αποδοχή της προσφοράς που αποστέλλεται από την FM WORLD Poland; στην 

διεύθυνση e-mail που αναγράφεται στη φόρμα 

* Κάντε κλικ στο σύνδεσμο ενεργοποίησης (στιγμή σύναψης συμφωνίας συμμετοχής στο FM 

WORLD Club); 

* Παραλαβή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης μιας χρήσης από FM WORLD 

Poland και επιβεβαίωση σύναψης της σύμβασης. 

Τεχνικές ενέργειες που συνθέτουν τη σύναψη της σύμβασης 

Συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής στον σελιδοδείκτη "Ελάτε μαζί μας" στη διεύθυνση: 

rejestracja-pl.fmworld.com ο υποψήφιος περιλαμβάνει στο FM WORLD POLAND μια 

προσφορά για τη σύναψη σύμβασης συμμετοχής στο FM WORLD Club, με αποτέλεσμα να 

λάβει συμμετοχή στο FM WORLD Club με τους όρους που καθορίζονται σε αυτό, καθώς και 

στον κανονισμό του FM WORLD Club, το Σχέδιο Μάρκετινγκ και στον Κώδικα 

Δεοντολογίας. 

Η προσφορά είναι δεσμευτική εάν η FM WORLD Poland στείλει την επιβεβαίωση 

παραλαβής της, στην διεύθυνση e-mail που καθορίζεται από τον υποψήφιο. Με την 

επιβεβαίωση της αποδοχής της προσφοράς, η FM WORLD Poland θα στείλει στον υποψήφιο 

μια δήλωση για την υπό όρους αποδοχή της προσφοράς. Η προϋπόθεση για τη σύναψη της 

σύμβασης είναι να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο ενεργοποίησης που αποστέλλεται από την FM 

WORLD Poland, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της. Κάνοντας κλικ 

ταυτόχρονα επιβεβαιώνει, ότι ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει τη φόρμα στην καρτέλα" Ελάτε 

μαζί μας " στον ιστότοπο pl.fmworld.com. 

Πατώντας πάνω στον σύνδεσμο ενεργοποίησης, προκαλείτε την αποστολή ενός μοναδικού 

αιτήματος στον διακομιστή FM WORLD Poland. Ο διακομιστής FM WORLD Poland 

επεξεργάζεται το αίτημα που έλαβε λόγου του κλικ στον σύνδεσμο ενεργοποίησης και στη 

συνέχεια δημιουργεί μια απάντηση στο πρόγραμμα περιήγησης, με αποτέλεσμα να 

τερματίζεται η διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο διακομιστής FM WORLD POLAND 

καταγράφει την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος που αποστέλλεται, δηλ.το κλικ στον 

σύνδεσμο ενεργοποίησης που έγινε, η εξωτερική διεύθυνση IP εκχωρείται στον υπολογιστή 

από τον οποίο έγινε το κλικ στον σύνδεσμο ενεργοποίησης και το περιεχόμενο των 

μηνυμάτων που μεταδόθηκαν για τον υποψήφιο. 

Συνέπειες επιβεβαίωσης παραλαβής προσφοράς 

Στέλνοντας μήνυμα με τον σύνδεσμο ενεργοποίησης, η FM WORLD Poland επιβεβαιώνει 

την παραλαβή της προσφοράς για την συμμετοχή στη FM WORLD club, όπως επίσης ,την 

υπό όρους αποδοχή της. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ενεργοποίησης ισοδυναμεί με την 

υπογραφή σύμβασης 

 



V. FM WORLD Club Κώδικας Δεοντολογίας 

Η FM WORLD Poland χρησιμοποιεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του FM WORLD Club που 

παρέχεται πριν από την εγγραφή. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του FM WORLD Club είναι 

επίσης διαθέσιμος μετά τη σύνδεση στον ιστότοπο FM WORLD Poland στη διεύθυνση 

pl.fmworld.com, και επίσης στη διεύθυνση: Szewce, οδός Wrocławska 2a, 55-114 Wisznia 

Mała 

VI. Γλώσσα 

Η σύμβαση συνάπτεται μόνο στα ελληνικά. 

VII. Πολιτική διατήρησης, προστασίας και κοινής χρήσης του περιεχομένου της 

συμφωνίας 

Το περιεχόμενο της προσφοράς και μετά την αποδοχή της, το περιεχόμενο της συμφωνίας, 

καταγράφεται από την FM WORLD Poland σε διακομιστές που προστατεύονται από 

πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η FM WORLD Poland εφαρμόζει την πολιτική 

ασφαλείας στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η συμφωνία αποθηκεύεται 

στο FM WORLD Poland. Το περιεχόμενο της συμφωνίας είναι διαθέσιμο μετά τη σύνδεση 

και μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί κατόπιν αιτήματος του επιχειρηματικού εταίρου. 

VIII. Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή δεδομένων 

Τα δεδομένα εισάγονται στο σύστημα μέσω της φόρμας "Ελάτε μαζί μας". Η φόρμα επιτρέπει 

τον εντοπισμό σφάλματος κατά την εισαγωγή χρησιμοποιώντας ενεργές μορφές. Αυτά τα 

δεδομένα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη μορφή για εισαχθούν στο σύστημα. Η εσφαλμένη 

εισαγωγή των δεδομένων από τον υποψήφιο και, στη συνέχεια, η έγκρισή τους με την 

υποβολή της φόρμας, μπορεί να διορθωθεί μέσω άμεσης επαφής με το Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρηματικών Εταίρων στο administracjapb@fmworld.com. Η διόρθωση των δεδομένων 

γίνεται με την προκαταρκτική αναγνώριση του ατόμου που δηλώνει την διόρθωσή τους. Η 

φόρμα μέσω της οποίας αποστέλλονται τα δεδομένα προστατεύεται από SSL. Τα δεδομένα 

που περιέχονται στη φόρμα είναι κρυπτογραφημένα. 

ΙΧ. Τιμές 

Οι τιμές για τα προϊόντα διατίθενται στους καταλόγους σε αυτή τη διεύθυνση, ωστόσο, ως 

επιχειρηματικός εταίρος, θα μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα με ελκυστική έκπτωση στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση sklep-pl.fmworld.com. 

X. Κανόνες τοποθέτησης παραγγελιών και καταγγελιών 

Η διαδικασία παραγγελίας βήμα προς βήμα περιγράφεται στο " κανονισμός υποβολής 

παραγγελιών " ενώ οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή καταγγελίας βρίσκονται στο 

έγγραφο " κανόνες υποβολής καταγγελιών". 

 

  



XI. Δικαίωμα υπαναχώρησης 

Ο επιχειρηματικός εταίρος έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση που 

συνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία σύναψής του και 

για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλει αίτηση στην FM WORLD Poland. Ο επιχειρηματικός 

εταίρος μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο που διατίθεται στη διεύθυνση: 

https://pl.fmworld.com/pliki/umowy-wnioski-formularze-21 / (μετά τη σύνδεση). 

ΧΙΙ. Λήξη σύμβασης 

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε ένα από τα 

μέρη έχει το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση (συμμετοχή στο FM WORLD club) με τη 

διατήρηση της περιόδου λήξης μιας εβδομάδας στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. 

 

 

 

 

 

 


