
 

 

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

FM WORLD Distribution sp. z o.o. sp. k. so sídlom na adrese 51-129 Wrocław, Polsko, ul. Żmigrodzka 
247, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Wrocław-Fabryczna ve Vratislavi, VI. 
Oddelenie národného súdneho registra pod číslom: 0000636342, DIČ: 8952093148, IČO: 365370145, 
ďalej len “FM WORLD Distribution”, pôsobí v oblasti multi-level marketingu a ponúka širokú škálu 
parfumov, kozmetiky a čistiacich prostriedkov. Podniká na základe viacúrovňového marketingu, ktorý 
je založený na predaji a propagácii produktov prostredníctvom budovania predajných sietí, 
vytvorených na základe odporúčaní.   

Kandidát vyjadruje ochotu pripojiť sa ku Klubu FM WORLD vyplnením registračného formulára na 
adrese www.register-global.fmworld.com. Pre jeho prijatie do Klubu FM WORLD je nevyhnutné, aby 
kandidát vyjadril svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre 
uzatvorenie zmluvy o účasti v Klube FM WORLD (Partnerská zmluva, Zmluva).  

Počas procesu registrácie je potrebné poskytnúť jedinečnú e-mailovú adresu a osobné údaje.   

Dokončenie registračného procesu, v súladu s pokynmi uvedenými v tomto dokumente, má za 
následok uzatvorenie zmluvy o účasti v Klube FM WORLD (Partnerskej zmluvy), na základe ktorej sa 
kandidát stáva členom Klubu FM WORLD (Obchodným partnerom).  

2. KONTAKTNÉ ÚDAJE  

Adresa: FM WORLD Distribution sp. z o.o. sp. k., ul. Żmigrodzka 247,  51-129 Wrocław, Poland  

Telefónne číslo: Oddelenie pre komunikáciu a podporu predaja +48 71 323 99 21 

Emaily: 

Kateřina Busínová katerina@cz.fmworld.com 

contact@distribution.fmworld.com 

complaints@distribution.fmworld.com  

3. Proces prijatia do Klubu FM WORLD   

Produkty FM WORLD sú za partnerské ceny dostupné iba členom Klubu FM WORLD (Obchodným 
partnerom). Ak chcete nakupovať naše produkty priamo od FM WORLD Distribution, musíte sa stať 
členom Klubu FM WORLD (Obchodným partnerom). Môžete tiež budovať predajnú sieť a získavať 
odmeny.   

Postup:   



3.1. Vyplnenie registračného formulára na adrese www.register-global.fmworld.com  – podanie 
žiadosti;  

3.2. Potvrdenie o prijatí žiadosti a podmienené prijatie žiadosti zaslanej spoločnosťou FM WORLD 
Distribution na e-mailovú adresu, uvedenú vo formulári, spoločne s aktivačným odkazom;  

3.3.  Kliknutie na aktivačný odkaz (uzatvorenie zmluvy o účasti v Klube FM WORLD);  

3.4. Prijatie registračného čísla a jednorazového hesla od FM WORLD Distribution, rovnako ako 
potvrdenie uzatvorenia zmluvy.   

4. TECHNICKÉ KROKY uzatvorenie zmluvy  

Vyplnením registračného formulára na adrese register-global.fmworld.com kandidát podáva 
spoločnosti FM WORLD Distribution žiadosť o prijatie do Klubu FM WORLD, čo má za následok: 

 Kandidát sa stáva členom Klubu FM WORLD na princípoch stanovených v zmluve, rovnako 
ako v Poriadku Klubu FM WORLD, Marketingovom pláne a Etickom kódexe.   

 Žiadosť je záväzná pokiaľ FM WORLD Distribution odošle potvrdenie o prijatí žiadosti na 
jedinečnú e-mailovú adresu poskytnutú kandidátom. Spoločne s potvrdením prijatia žiadosti 
zašle spoločnosť FM WORLD Distribution kandidátovi prehlásenie o podmienenom prijatí 
žiadosti. Predpokladom uzatvorenia zmluvy je kliknutie na aktivačný odkaz, odoslaný 
spoločnosťou FM WORLD Distribution, do 30 dní od jeho odoslania. Kliknutím kandidát 
rovnako potvrdzuje, že vyplnil formulár na adrese www.register-global.fmworld.com.  

 Kliknutie na aktivačný odkaz má za následok odoslanie jedinečnej žiadosti na server FM 
WORLD Distribution, ktorý spracováva požiadavku zaslanú kliknutím na aktivačný odkaz a 
potom generuje odpoveď do prehliadača, týmto je proces registrácie dokončený. Server FM 
WORLD Distribution zaznamenáva dátum a čas odoslania žiadosti, tj. kliknutie na aktivačný 
odkaz, externú IP adresu počítača, prostredníctvom ktorého bolo kliknuté na aktivačný 
odkaz, a obsah správ odoslaných kandidátovi.  

Výsledky potvrdenia prijatia žiadosti  

FM WORLD Distribution, odoslaním správy s aktivačným odkazom, potvrdzuje prijatie žiadosti ku 
vstupu do Klubu FM WORLD a podmienené prijatie. Kliknutie na aktivačný odkaz má rovnakú platnosť 
ako podpis zmluvy.   

5. ETICKÝ KÓDEX Klubu FM WORLD  

FM WORLD Distribution používa Etický kódex Klubu FM WORLD zdieľaný pred potvrdením registrácie. 
Etický kódex Klubu FM WORLD je rovnako dostupný po prihlásení na internetové stránky 
https://distribution.fmworld.com/en/downloads/ (po prihlásení) 

6. JAZYK  

Zmluva je uzatvorená výlučne v poľštine a preložená do slovenčiny.  

 

 



7. ZÁSADY zaznamenávania, ochrany a zdieľania obsahu Zmluvy. 

Obsah žiadosti a po jej schválení obsah Zmluvy je zaznamenaný na serveri FM WORLD Distribution, 
chránenom pred neoprávneným prístupom. FM WORLD Distribution aplikuje bezpečnostnú politiku 
ochrany osobných údajov. Zmluva je uložená spoločnosťou FM WORLD Distribution. Obsah Zmluvy je 
dostupný registrovaným užívateľom a môže byť rovnako sprístupnený na žiadosť Obchodného 
partnera.   

Údaje sú do systému zadané prostredníctvom formulára dostupného na adrese register-global.com. 
Formulár umožňuje detekciu chýb pri zadávaní údajov pomocou aktívnych formátov. Zadávané údaje 
musia byť uvedené v požadovanom formáte. Zadanie nesprávnych údajov zo strany kandidáta a ich 
následné schválenie v zaslanom formulári je možné opraviť priamym kontaktom s reklamačným 
oddelením na e-maily: complaints@distribution.fmworld.com. Údaje budú opravené po overení 
totožnosti osoby žiadajúcej o zmenu. Formulár, prostredníctvom ktorého sú údaje odosielané, je 
chránený protokolom SSL. Údaje poskytované vo formulári sú šifrované.   

8. CENY 

Partnerské ceny sa zobrazujú v internetovom obchode na adrese www.shop-global.fmworld.com   

9. PRAVIDLÁ 

Postup skladania objednávok je krok za krokom popísaný v dokumente nazvanom „Skladanie 
objednávok krok za krokom“. Zatiaľ čo informácie o reklamáciách nájdete v dokumente 
„Reklamácie“. Oba dokumenty sú k dispozícii v internetovom obchode na konci procesu 
s dokončením objednávky.   

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

Obchodný partner má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej elektronickou cestou do 14 dní od jej 
uzatvorenia a za týmto účelom je povinný predložiť spoločnosti FM WORLD Distribution prehlásenie 
o odstúpení od zmluvy.  

11. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 

Partnerská zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán má právo ukončiť 
Zmluvu (Členstvo v Klube FM WORLD) s týždňovou výpovednou lehotou platnou od konca 
kalendárneho mesiaca.   


