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REJESTRACJA MATERIAŁÓW WSPIERAJĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWĄ AUTORSTWA 
KIEROWNIKÓW BŁĘKITNEGO DIAMENTU 

 
 
 
 

 Proces rejestracji odnosi się do wszelkich materiałów autorstwa Kierowników Błękitnego 

Diamentu, które zawierają informacje na temat i/lub wykorzystywane są do promocji możliwości 

biznesowych Nu Skin i/lub ich produktów (nazywanych dalej "Materiałami"). 

 Proces ten podlega warunkom opisanym w rozdziale 3, punkcie 4 oraz w Aneksie B do Zasad i 
Procedur EMEA - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI I PROCEDURAMI PRZED WYSYŁANIEM 
JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW. 

 Tylko Kierownicy Błękitnego Diamentu mają prawo rejestrować Materiały. Kierownik Błękitnego 

Diamentu to osoba, która (i) obecnie posiada tytuł Błękitnego Diamentu, (ii) posiada tytuł 

Błękitnego Diamentu od co najmniej trzech miesięcy, oraz (iii) nie naruszyła w istotny sposób 

Umowy. 

 Materiały muszą zostać zarejestrowane w każdym kraju regionu EMEA, w którym zostaną 
wykorzystane. 

 Materiały muszą zawierać (i) informację, że zostały "sporządzone przez niezależnego 

dystrybutora", oraz (ii) imię i nazwisko oraz adres Kierownika Błękitnego Diamentu publikującego 

Materiały (np. “Sporządzone przez Johna Doe, niezależnego dystrybutora Nu Skin International, 

Inc., 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, USA”). 

 Proces rejestracji nie jest równoznaczny z poradą prawną ze strony Firmy. Sugerujemy, aby w 

sprawie legalności Materiałów i ich zgodności z regulaminem skonsultować się z niezależnym 

doradcą prawnym. 
 
 

1. UMOWA LICENCYJNA 
 

 Przed sporządzeniem jakichkolwiek Materiałów należy dostarczyć Firmie umowę licencyjną . Umowa 

licencyjna udziela Państwu prawa do korzystania z określonych znaków firmowych i nazw firmowych 

Nu Skin. Kopia umowy zostanie okazana na żądanie - prosimy o wysłanie nam wiadomości na 

EMEA_BD_Materials@nuskin.com lub kontakt z lokalnym Account Managerem. 

 Umowa licencyjna obowiązuje przez okres dwóch lat i musi zostać przedłużona, jeśli zamierzają 

Państwo nadal korzystać z Materiałów lub tworzyć nowe. 

 

2. SKŁADANIE WNIOSKU O REJESTRACJĘ 
 

    W celu rejestracji Materiałów należy złożyć: 

o formularz wniosku o rejestrację; 

o kopię proponowanych Materiałów w języku oryginalnym; oraz 

o angielskie tłumaczenie Materiałów oraz dokumentacji dodatkowej. 

Wniosek o rejestrację musi zostać nadesłany e-mailem na adres EMEA_BD_Materials@nuskin.com. 

mailto:EMEA_BD_Materials@nuskin.com
mailto:EMEA_BD_Materials@nuskin.com
mailto:EMEA_BD_Materials@nuskin.com


Strona 2 z 2  

    Należy podać Firmie Nu Skin wszelkie hasła lub numery identyfikacyjne wymagane do rozpatrzenia 
wniosku. 

 Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości Materiałów w razie nadesłania zbyt dużej ich ilości. 
 

 
3. ROZPATRYWANIE WNIOSKU 

 

 Każdy wniosek o rejestrację będzie przesyłany do koordynatora Materiałów (MRC), który będzie się 

z Państwem komunikował w trakcie trwania procesu rejestracji. 

 Postaramy się rozpatrzyć wniosek w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wypełnionego 

wniosku. 
 

4. REJESTRACJA/ODMOWA REJESTRACJI 
 

4.1 Rejestracja: 
 

 Otrzymają Państwo powiadomienie o rejestracji tylko angielskiej wersji Materiałów, na które składa 

się: (i) unikalny kod rejestracyjny (URC), który stanowi potwierdzenie rejestracji i musi zostać 

dodany do Materiałów przed ich dystrybucją; (ii) lista rynków, na które zarejestrowane Materiały 

zostały zaakceptowane do użytku; (iii) data ważności Materiałów; 

    Po otrzymaniu powiadomienia o rejestracji mogą Państwo sporządzić ostateczną wersję Materiałów i 
zacząć z nich korzystać. 

    Ważność powiadomienia o rejestracji wygasza dwa lata po dacie jej wystawienia. 
 

4.2 Odmowa rejestracji: 
 

    Firma może odmówić rejestracji Materiałów, jeśli nie są one zgodne z Zasadami i Procedurami. 

 Po wprowadzeniu zmian określonych w uzasadnieniu odmowy materiały, które odrzucono, mogą 

zostać ponownie zgłoszone do rejestracji. Zostaną rozpatrzone zgodnie z powyższą procedurą. 

 

5. NADESŁANIE OSTATECZNEJ KOPII ZAREJESTROWANEGO MATERIAŁU 
 

Mają Państwo obowiązek dostarczyć Firmie kopię ostatecznej wersji zarejestrowanego Materiału, 
zawierającą unikalny kod rejestracyjny (“URC”), na następujący adres: 
EMEA_BD_Materials@nuskin.com. 

 
6. WAŻNE UWAGI 

 
6.1 Zmiany w zarejestrowanych Materiałach 

 
Wszelkie zmiany w Materiałach muszą zostać ponownie nadesłane w celu przejścia przez zwykłą 
procedurę rejestracji. 

 
6.2 Wygaśnięcie ważności zarejestrowanych Materiałów 

 

Po wygaśnięciu ważności powiadomienia o rejestracji należy nadesłać nowy wniosek o rejestrację w celu 

dalszego korzystania z poprzednio zarejestrowanych Materiałów. 
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