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1. Praca konsultacyjna na rzecz nowego systemu opieki zdrowotnej

Głównym zadaniem Koalicji dr Ratha w Obro-
nie Zdrowia jest rozpowszechnianie wiedzy 
o znaczeniu mikroskładników odżywczych w
utrzymaniu i ochronie zdrowia. Wiedza ta op-
arta jest na rzetelnych podstawach naukowych
włączając w to wyniki badań Instytutu Medy-
cyny Komórkowej dr Ratha, jak i innych placó-
wek badawczych. Badania naukowe nad sto-
sowaniem substancji odżywczych dla zdrowia
stanowią od lat fundament naszej działalności
edukacyjnej w ramach Koalicji. Nadrzędnym
celem naszej pracy jest zbudowanie systemu
opieki zdrowotnej ukierunkowanego na profi-
laktykę zdrowotną i zintegrowanie tej wiedzy z
praktykami lekarskimi i szpitalami w interesie
milionów pacjentów. W ten sposób wszyscy
przyczyniamy się do budowania ekonomiczne-
go i przystępnego systemu opieki zdrowotnej.

Ta nowa forma opieki zdrowotnej rozwija się 
najszybciej na płaszczyźnie lokalnej, szczegól-
nie dzięki przekazywaniu rzetelnych  informa-
cji o zdrowiu, w oparciu o zaufanie i osobiste 

relacje  z sąsiadami, przyjaciółmi i znajomymi. 
Prowadzenie działalności konsultacyjnej w 
miejscu zamieszkania nie jest trudne i oznacza:

• Rozpowszechnianie materiałów informacyj-
nych i rozwijanie kontaktów w kręgu zna-
jomych i rodziny, w sąsiedztwie;  czyli we
wszystkich tych miejscach, gdzie mieszka-
my i pracujemy.

• Ważne jest nawiązanie kontaktów z osoba-
mi, które spotykamy w pobliżu miejsca za-
mieszkania. Osoby te, jeżeli mają dodatko-
we pytania mogą skontaktować się z nami
osobiście i otrzymać dalsze informacje.
Bardzo pomocny jest kontakt z już istnieją-
cą grupą członków naszej Koalicji w danej
miejscowości. Jeżeli taka grupa jeszcze nie
istnieje – należy rozważyć jej założenie.

• Współpracę jako Konsultant w Programie
afiliacyjnym Koalicji dr Ratha w Obronie
Zdrowia!

ZASADY DZIAŁALNOŚCI DLA KONSULTANTÓW 
W PROGRAMIE AFILIACYJNYM 

2. Jak zostać Konsultantem w Programie afiliacyjnym
Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia?

a) Współpraca jako Konsultant w Programie afi-
liacyjnym Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia
opiera się na zasadzie dobrowolności. Jako
Konsultant w Programie afiliacyjnym nie są
Państwo zobowiązani do składania własnych
zamówień ani do zamawiania za określoną
kwotę w miesiącu. Nie są też Państwo zobo-
wiązani do pozyskiwania nowych Klientów.

b) Aby zostać Konsultantem w Programie afilia-
cyjnym wymagane jest jedynie złożenie wnio-
sku o współpracę, który musi zostać zaakcep-
towany przez Dr. Rath Health Programs B.V.

Dane których podanie jest obowiązkowe to: 
dane osobowe oraz nr konta bankowego do 
przelewu honorariów.

c) Wniosek o współpracę jest dostępny na
stronie https://shop.dr-rath.com/pl-pl/pobierz
lub można go uzyskać pisząc maila na adres:
info@rath-programs.com

d) Podpisany wniosek o współpracę należy prze-
słać mailem na adres:
Czlonkostwo@rath-programs.com
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3. Jak nagradzamy Państwa zaangażowanie w Program afiliacyjny:

4. Jak Konsultant profituje w naszym systemie wynagradzania

a)   Honorarium Konsultanta

1  poziom: Konsultant otrzymuje 15% prowizji 
od wartości netto zamówień od każdego 
Klienta, który kupi nasze Programy Zdrowia 
Komórkowego. 

2  poziom: W momencie, gdy Konsultant przeka-
zuje swoją wiedzę i doświadczenie Klientowi 
z 1 poziomu i ten dzięki temu sam pozysku-
je swoich Klientów, to Konsultant uzyskuje w 
ten sposób swój 2 poziom. Za zamówienia 
złożone przez Klientów z  2 poziomu Konsul-
tant 2 poziomu otrzymuje też 15% wartości 
netto tych zamówień. Oczywiście Konsultant 
1 poziomu, który go wprowadził otrzymuje 
też 15% wartości netto od tego zamówienia.

b) Postawy	rozliczeń

Wynagrodzenie jest obliczane na podsta-
wie wartości netto zamawianych produktów,
po odliczeniu udzielonych rabatów. Podsta-
wę rozliczeń stanowią wszystkie produkty z
palety  Programów Zdrowia Komórkowego,
rozprowadzanych przez Dr. Rath Health Pro-
grams B. V., o ile nie zostały jednoznacznie wy-
kluczone z systemu rozliczeń wynagrodzeń.

c) Wypłata	prowizji

Wysokość prowizji jest obliczana co miesiąc.
Jej wypłata (przelew) zostanie dokonana
najpóźniej do końca trzeciego miesiąca na-
stępującego po miesiącu rozliczeniowym,
pod warunkiem że suma prowizji przekroczy
50 Euro. Jeśli prowizja w ciągu dwóch lat nie
przekroczy progu 50 Euro, to kwota uzbiera-
na na koncie przepada i przechodzi na rzecz
badań i edukacji.

d) Waluta

Wszystkie rozliczenia są dokonywane w Euro.

e) 	Przypadek	specjalny:	Zaleganie	z
płatnością/prawo	do	potrącenia

W przypadku Konsultantów, którzy zalegają
z zapłatą faktur za własne zamówienia, po
upływie 14 dni od daty pierwszego upomnie-
nia, zastrzegamy sobie prawo do wykorzy-
stania kwoty honorarium na uregulowanie
zaległej kwoty faktury.

Podjęcie współpracy w ramach naszego Progra-
mu afiliacyjnego niesie ze sobą wiele zalet: 

Przekazując swoje doświadczenia z Programami 
Zdrowia Komórkowego dr Ratha pomagają Pań-
stwo innym ludziom. Wypracowane w ten sposób 
honoraria można przeznaczyć na zakup produk-
tów na własny użytek. 

Inna opcja: zamówienia partnerskie. Założeniem 
nowego systemu jest to, aby każdy użytkownik 
naszych produktów płacił za nie pełną cenę. W 
ten sposób będziemy mieli więcej środków na fi-
nansowanie naszych badań. Istnieje jednak możli-
wość uzyskania pośredniego rabatu za zamówie-
nia partnerskie. Aby go uzyskać należy poprosić 
zaufaną osobę z 1 poziomu, aby ona złożyła Pań-
stwa zamówienie na swoje konto. W ten sposób 
15% wartości netto tego zamówienia wróci do 
Państwa w postaci honorarium.  



Zasady działalności dla Konsultantów w Programie afiliacyjnym Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia - obowiązujące od 16.03.2020 r.

3Dr. Rath Health Programs B.V. 

Dla Konsultantów ze „starego“ systemu mają zastosowanie specjalne regulacje (zał. 1) 

5. Specjalne regulacje dla obecnych Konsultantów

6. Czy możliwa jest zmiana Konsultanta, który mnie wprowadził?

Wzajemne zaufanie pomiędzy Konsultantem i 
osobami wprowadzonymi przez niego do nas-
zego Programu afiliacyjnego Koalicji stanowi 
ważny element pracy informacyjnej i konsulta-
cyjnej. Konsultanci mają możliwość złożenia pi-
semnego wniosku o zmianę i przyporządkowanie 
do innego Konsultanta (zmiana Konsultanta). 
Do tego wniosku konieczna jest w każdym przy-
padku pisemna zgoda zarówno przyszłego, jak i 
dotychczasowego Konsultanta. W szczególnych 
przypadkach zmiana może nastąpić bez obopól-
nej zgody, np. wówczas, gdy dany Konsultant nie 
wykonuje swoich zadań w ramach Koalicji i przez 
to sam winien jest dokonanej zmiany. 

W wyjątkowych sytuacjach może również 
nastąpić zmiana Konsultanta:

a) jeżeli Konsultant wprowadzający jest
zadłużony, lub nie wywiązuje się ze swoich
obowiązków jako osoby kontaktowej dla
wprowadzonego przez siebie Konsultanta,

b) w przypadku umowy spadkowej, jeśli Kon-
sultant, w ciągu pierwszych 12 miesięcy
od wejścia w życie spadku, złoży pi-
semne oświadczenie chęci zastąpienia
bezpośrednio go poprzedzającego Konsul-
tanta (= Następcy),

c) lub jeśli przemawiają ku temu inne ważne
powody zmiany Konsultanta.

O wniosku o zmianie Konsultanta decyduje  
Dr. Rath Health Programs B.V. 

7. Chciałbym przejść na emeryturę jako Konsultant.
Co w takim przypadku?

Dla wszystkich Konsultantów – za ich życia- 
istnieje możliwość powołania Następcy. 

Przeniesienie aktualnej pozycji w strukturze 
jest możliwe dla członków rodziny lub małżon-
ków, pod warunkiem, że wyznaczony następca 
jest dyplomowanym Konsultantem.

W przypadku zatwierdzenia przez nas dziedzi-
czenia, Następca utrzymuje swój dotychczaso-

wy numer Konsultanta i swoją pozycję w struk-
turze. Jednocześnie przejmuje  dotychczasową 
pozycję i strukturę swojego Poprzednika. Od tej 
pory prowadzi ją pod drugim numerem Konsul-
tanta. 

Więcej informacji na ten temat w załączniku nr 2. 

https://shop.dr-rath.com//content/files/downloads/Zasady%20Dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20Dla%20Konsultant%C3%B3w%20W%20Programie%20Afiliacyjnym%20-%201.pdf
https://shop.dr-rath.com//content/files/downloads/Zasady%20Dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20Dla%20Konsultant%C3%B3w%20W%20Programie%20Afiliacyjnym%20-%202.pdf
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Konsultant jest niezależnym współpracowni-
kiem. W związku z tym może sam decydować w 
jaki sposób będzie zdobywał nowych Klientów. 
Reklamując suplementy diety lub inne produkty 
promujące zdrowie należy pamiętać, że istnie-
ją przepisy prawne ograniczające ich dowolne 
reklamowanie. Chodzi tutaj o ustawę o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia stanowiącą pod-
stawowy akt prawny dotyczący obszaru suple-
mentów diety. Konsultant sam odpowiada za 
zachowanie zgodne z prawem. 

We wszystkich działaniach reklamowych nale-
ży bronić interesów Koalicji dr Ratha w Obronie 
Zdrowia. Ofensywne, agresywne i szkalujące do-
bre imię reklamy są zabronione. 

Przedstawiciel/pracownik: Prosimy o niestwa-
rzanie wśród osób zaineresowanych i Klientów 
wrażenia, że są Państwo przedstawicielami lub 
pracownikami Dr. Rath Health Programs B.V., 
Dr. Rath Education Services B.V., Dr. Rath Health 
Foundation czy samego dr Ratha. W swojej pra-
cy konsultacyjnej można nazywać siebie „Kon-
sultantem Koalicji w Obronie Zdrowia dr Ratha”. 
Używając tej nazwy należy zwrócić uwagę na:  

Nazwę, markę, broszury
Nazwa dr Rath, nazwy produktów i różne inne 
nazwy są chronione znakiem towarowym. Tekst 
w broszurach, książkach i na naszych stronach 
internetowych objęte są naszym prawem au-
torskim. Konsultant może korzystać z broszur i 
linków do naszych stron internetowych. Prosimy 
nie kopiować tekstów z broszur lub stron inter-

8. Kiedy kończy się współpraca konsultacyjna?

9. Gdzie i w jaki sposób mogę promować wśród nowych 
 Klientów Programy Zdrowia Komórkowego Zdrowia dr Ratha?

Umowa współpracy konsultacyjnej w ramach 
Dr. Rath Heath Programs B.V. zostaje zawar-
ta na czas nieokreślony. Zasadniczo, każda ze 
stron, czyli:  Konsultant, jak i Dr. Rath Health 
Programs B.V. ma możliwość zakończenia sto-
sunku prawnego w każdej chwili, z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym jeden miesiąc po 
zakończeniu danego miesiąca. 

Zasadniczo istnieje również możliwość zerwa-
nia współpracy konsultacyjnej bez okresu wy-
powiedzenia, w momencie, gdy jedna ze stron 
rażąco nie przestrzega powyższej umowy.  Do-
chodzi do tego np.: jeśli Konsultant rażąco na-
ruszy Zasady działalności Koalicji dr Ratha w 
Obronie Zdrowia, w momencie gdy Konsultant 
oferuje konkurencyjne produkty lub spekuluje 
nadmierną ilością zamówień minimalnych, aby 
zwiększyć w ten sposób swoje honorarium.  
Podobnie, nie akceptujemy podobnych, nie-

uczciwych prób nakłaniania Klientów, lub po-
tencjalnych Klientów do składania zawyżonych 
zamówień, lub użycia innych nieuczciwych me-
tod w celu pozyskania nowych Klientów. Po-
nadto wypowiadamy umowę o współpracę bez 
okresu wypowiedzenia w momencie gdy Kon-
sultant działa na szkodę imienia dr Ratha i jego 
Programów Zdrowia Komórkowego.

Wraz z wypowiedzeniem, Konsultant przestaje 
być członkiem Koalicji w Obronie Zdrowia dr 
Ratha; a jego uprawnienia do przyszłych hono-
rariów ustają. Śmierć Konsultanta należy zgło-
sić w Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia, przez 
przedstawienie oficjalnego dokumentu – kopii 
aktu zgonu. W przypadku braku takiego powia-
domienia, jesteśmy uprawnieni do odzyskania 
niesłusznie wypłaconych prowizji po śmierci 
Konsultanta. 
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10. Jakie wsparcie otrzymuję jako Konsultant?

11. Polityka prywatności 

netowych i umieszczać ich na własnych stro-
nach internetowych i portalach społecznościo-
wych jako własnych tekstów. 

Brak stwierdzeń dotyczących leczenia
Praca  i konsultacje w ramach Koalicji w Obronie 
Zdrowia dr Ratha koncentrują się na wspierają-
cym działaniu naszych produktów na poziomie 
komórkowym, co jest opisane w naszych bro-
szurach, jak np.: Programy Zdrowia Komórkowe-
go czy też na naszych stronach internetowych.  
W pracy konsultacyjnej oświadczenia o leczeniu 
suplementami lub składanie takowych obietnic 
jest zabronione. 

Brak reklam o zasięgu krajowym
W celu utrzymania naszego dotychczasowego 
regionalnego systemu konsultacyjnego, reklamy 
w gazetach krajowych i codziennych, czasopis-

mach lub mediach o zasięgu krajowym wyma-
gają naszej uprzedniej zgody. Konsultanci mogą 
ogłaszać się w Internecie przy pomocy naszej 
oferty Landing page oraz prowadzić różnego 
rodzaju aktywności online poprzez tzw. link afi-
liacyjny. Należy zwrócić uwagę na następujące 
ograniczenia: 

- Nikt nie ma prawa do roszczeń w związku z 
otrzymaniem linku afiliacyjnego. Możemy od-
mówić lub wycofać wydanie linku afiliacyjnego 
według własnego uznania.

- Korzystanie z linku afiliacyjnego na serwisach 
rabatowych lub w połączeniu z płatną reklamą 
wykorzystującą nasze marki, np. poprzez Go-
ogle AdWords, reklamy społeczne lub reklamę 
retargetingową, jest zabronione. 

Zapewniamy kompleksową pomoc w Państwa pracy konsultacyjno-doradczej. Więcej informacji w 
załączniku nr 3. 

Z powodu członkostwa jako Konsultant w Ko-
alicji w Obronie Zdrowia dr Ratha zastrzega-
my sobie prawo do przetwarzania oraz prze-
kazywania Konsultantowi wprowadzającemu  
następujących danych osobowych: imię, na-
zwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, 
adres mailowy, nr telefonu, nr faksu, oraz in-
formację o wykonywanym zawodzie czy pro-
wadzonej działalności oraz konto bankowe. 
Podstawa prawna do gromadzenia i przetwa-
rzania danych przez Dr. Rath Health Programs 
B.V. jako organu odpowiedzialnego w rozu-
mieniu Art. 4 RODO jest art. 6, pkt 1 odstęp 
b) RODO, ponieważ dane te są niezbędne do 
wypełnienia naszych zobowiązań umownych, 
w tym wdrożenia środków przedumownych. 

Konsultant będzie otrzymywał regularnie in-
formacje o naszych produktach oraz informa-
cje naukowe, jak również informacje o pracy 
Koalicji w Obronie Zdrowia dr Ratha. Podstawą 
prawną przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 
zdanie 1 l. f) RODO, ponieważ ukierunkowane 
informacje naszych Konsultantów są naszym 
uzasadnionym interesem.

Na podstawie art. 6 pkt 1 podpunkt f) RODO, 
nazwisko Konsultanta, jego dane kontaktowe, 
nr Klienta, aktywne zlecenia abonamentowe 
jak również czas dokonywania ostatnich zaku-
pów są zapisywane w podglądzie struktury i 
Konsultant wprowadzający może zobaczyć te 
informacje. To przetwarzanie danych ma na 

https://shop.dr-rath.com//content/files/downloads/Zasady%20Dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20Dla%20Konsultant%C3%B3w%20W%20Programie%20Afiliacyjnym%20-%203.pdf
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celu optymalne wsparcie Konsultanta przez 
Konsultanta wprowadzającego, a także w celu 
kontroli ewentualnych roszczeń  prowizyjnych.

Dane osobowe są przechowywane przez na na 
okres, który jest wymagany, w celu realizacji 
tej umowy, w której jesteśmy zobowiązani  do 
ich zapisywania zgodnie z przepisami podat-
kowymi i handlowymi.

Konsultant	ma	prawo:
•  zgodnie z art. 15 RODO do informacji o groma-

dzonych i przetwarzanych przez nas danych 
osobowych. W szczególności ma prawo do 
informacji dotyczących celu ich przetwarza-
nia, kategorii danych osobowych, kategorii 
odbiorców, którym te dane są przekazywa-
ne, planowanego okresu ich przechowywa-
nia, ich sprostowania, usunięcia, ogranicze-
nia ich przetwarzania lub ich wypowiedzenia 
oraz do złożenia skargi, pochodzenia danych 
osobowych, jeśli takie nie zostały przez nas 
otrzymane oraz istnienie automatycznego 
podejmowania decyzji o ich profilowaniu, a w 
stosownych przypadkach znaczących infor-
macji o ich szczegółach;

•  zgodnie z art. 16 RODO, niezwłocznie zażądać 
korekty błędnych albo niepełnych przechowy-
wanych prze nas danych osobowych;

•  Zgodnie z art. 17 RODO, zażądać skasowania 
przechowywanych przez nas danych osobo-
wych , z wyjątkiem przypadków gdy przetwa-
rzanie odbywa się w celu wykorzystania  pra-
wa do wolności wyrażania opinii i informacji, 
w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze 
względu na interes publiczny lub prowadzone 
dochodzenie, wykonywanie lub obronę rosz-
czeń prawnych;

•  Zgodnie z art. 18 RODO może zażądać ogra-
niczenia przetwarzania danych osobowych , o 
ile dokładność danych zostanie zakwestiono-
wana, w przypadku, gdy przetwarzanie danych 
jest niezgodne z prawem, ale Konsultant nie 
chce ich usunięcia w momencie gdy potrzeb-
ne są one jemu do dochodzenia  lub obrony 

roszczeń prawnych lub gdy Konsultant sprze-
ciwia się przetwarzaniu swoich danych osobo-
wych zgodnie z art. 21 RODO;

•  Zgodnie z art. 20 RODO  zażądać  przesła-
nia sobie swoich danych osobowych, w po-
wszechnie dostępnym formacie odczytu lub 
zażądać przesłania ich innej osobie;

•  Zgodnie z art. 7 ustęp 3 RODO zażądać w 
dowolnym czasie cofnięcia udzielonej nam 
jednorazowej zgody. W takim przypadku nie 
możemy dalej w przyszłości kontynuować 
przetwarzania danych osobowych, których do-
tyczyła ta zgoda.

Zgodnie z art. 77 RODO złożyć skargę do organu 
nadzoru. Z reguły Konsultant może się zwrócić w 
tej sprawie do organu nadzoru swojego miejsca 
zamieszkania lub siedziby głównej naszej firmy.

Jeżeli dane osobowe na podstawie art. 6 punkt 
1. f) RODO są przetwarzane, to Konsultant ma 
prawo wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarza-
nia swoich danych osobowych zgodnie z art.. 21 
RODO, pod warunkiem, że istenieją ku temu po-
wody wynikające z konkretnej sytuacji lub sprze-
ciw jest skierowany w sprawie przesyłanych rek-
lam. W tym ostatnim przypadku Konsultant ma 
ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas 
realizowane bez określania konkretnych sytuacji. 
Konsultant ma prawo do odwołania lub sprzeci-
wu. W tym celu wystarczy wysłanie wiadomości 
mailowej na adres: datenschutz@rath-programs.
com.

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych 
osobowych można skontaktować się telefonic-
znie pod numerem 0031 457 111 100 lub pocztą 
elektroniczną pod adresem datenschutz@rath-
programs.com.
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Samodzielne członkostwo w Koalicji Dr Ratha w 
Obronie Zdrowia jest możliwe tylko w przypadku 
osób z ukończonym 18 rokiem życia. Wcześniej 
wymagana jest zgoda rodziców, lub opiekunów.
Nasze przesłanie zdrowia kierujemy do wszyst-
kich ludzi. Jednakże dystansujemy się od dzia-
łalności tzw. sekt.

Konsultant nie ma prawa wydawania oświadczeń, 
reprezentowania  ani  podejmowania  jakichkol-
wiek  kroków prawnych w imieniu dr Ratha, Dr. 
Rath Health Programs B.V., Dr. Rath Education 
Services B.V., Dr. Rath Health Foundation.  

Zarówno członkostwo w Koalicji, jak i zawarcie 
umowy o współpracy są zgodne z holenderskim 
prawem. Konsultant prowadzi własną działal-
ność gospodarczą, dlatego sam musi zadbać 
o własną emeryturę, ubezpieczenie  społeczne. 
Jeśli Konsultant jest konsumentem w rozumie-
niu rozporządzenia RUE (WE) nr 1593/2008, ten 

wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim za-
kresie, w jakim nie jesteś pozbawiony jakiejkol-
wiek ochrony zapewnianej przez obowiązujące 
przepisy prawa kraju, w którym Konsultant ma 
miejsce zwykłego pobytu.

Jeżeli Konsultant nie jest konsumentem w rozu-
mieniu rozporządzenia ROM-I, sądy Limburgii, 
Holandia, są wyłącznie odpowiedzialne za wszel-
kie spory wynikające z  działalności konsultacyj-
nej i związanej z nią umowy, w zakresie dozwolo-
nym przez prawo.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych 
wytycznych w dowolnym czasie.

Prosimy o wyrozumiałość, że pomimo prostoty 
nowego Programu afiliacyjnego Koalicji - jeste-
śmy zobowiązani do szczegółowego przedsta-
wienia ram prawnych w formie niniejszych wy-
tycznych.

12. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę?

Czekamy na Państwa aktywny udział!

Z najlepszymi życzeniami zdrowia,

zespół koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia
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Bezpłatny Serwis Klienta i Zamówienia*!
00800 – 11 24 639
*nr bezpłatny dla dzwoniących z telefonu stacjonarnego. Dla dzwoniących 
z telefonu komórkowego, opłata zgodna z taryfą operatora.

Tel.:   0031 - 457 111 116 
Faks: 0031 - 457 111 119
info@rath-programs.com
www.dr-rath.com

Postbus 657 | 6400 AR Heerlen | Niederlande
Dr. Rath Health Programs B.V.


