LOGITECH ONE
PROGRAM DE PARTENERIAT PENTRU RESELLERII PRODUSELOR DE
VIDEO CONFERINȚĂ ȘI
C&P
Termeni și condiții
A) Logitech One Partner Program
1. Logitech Europe SA („Logitech) a lansat un program de parteneriat Logitech ONE Partner („ONE
Program) pentru a recompensa eforturile de vânzare pentru produsele Logitech Video
Collaboration și C&P (adică mouși, tastaturi, instrumente de prezentare, accesorii pentru tablete,
căști, boxe pentru PC și camere web) („Produse”) ale unor parteneri selectați Logitech („
Partener”) din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.
2. 2. Participarea la Programul ONE este condiționată de înregistrarea și acceptarea acestor
Termeni și condiții, a Condițiilor de utilizare a portalului partenerilor și a Ghidului de înregistrare și
oferă partenerului posibilitatea de a beneficia de stimulente financiare, de marketing și alte
stimulente („Incentives ”) Care sunt descrise în Tabelul de beneficii pentru parteneri pus la
dispoziția partenerilor, actualizat periodic.
În funcție de cifra de afaceri, partenerului i se va acorda statutul de partener Înregistrat, Certificat sau
Premium.

B) Condiții pentru participare
1. Înregistrare: Participarea la Programul ONE necesită înregistrarea în Portalul partenerilor, de
pe siteul www.partners.logitech.com. După înregistrare și validare de către Logitech, Partenerul
va participa la Programul ONE și va avea dreptul la beneficiile aferente statutului de partener
înregistrat, certificat sau Premium.
2. Cifra de afaceri minimă: nu se solicită nicio cifră de afaceri minimă ca partener înregistrat
Logitech ONE. Pentru a se califica ca partener certificat sau premium, DCS trimestrial al
partenerului trebuie să atingă cifra de afaceri minimă menționată în tabelul cu beneficii ale
partenerilor. DCS (vânzări directe pentru clienți) înseamnă numărul total de produse Logitech
vândute către Logitech Reseller (pentru distribuitorii Logitech indirecți) sau sold-out de către
Logitech Reseller (direct Logitech Resellers), minus orice retur, înmulțit cu prețul mediu de
vânzare Logitech pe produs.
3. Clienți enterprise: cel puțin 80% din cifra de afaceri a partenerului trebuie să rezulte din
vânzările către clienții enterprise.
4. Achiziționarea de produse: partenerul cu sediul în Europa (definit ca țări din Uniunea
Europeană și AELS) este de acord să achiziționeze produse numai de la furnizori cu sediul în
Europa și este de acord să nu cumpere, să revândă sau să tranzacționeze în alt mod produsele
introduse pe piața europeană fără acordul Logitech. Acest lucru nu aduce atingere capacității
partenerilor elvețieni de a achiziționa produse de la furnizori din afara Elveției pentru revânzare în
Elveția.
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Sub rezerva legislației aplicabile, partenerul din afara Europei este de acord să achiziționeze
produse numai de la furnizorii cu sediu social în țara sa și este de acord să nu cumpere, să
revândă sau să tranzacționeze în alt mod produsele fără consimțământul Logitech.
5. Vânzări către clienți din Europa: partenerul din Europa este de acord să vândă produse
Logitech numai clienților din Europa.
Sub rezerva legislației aplicabile, partenerul din afara Europei este de acord să vândă produse
numai clienților cu sediu social în țara sa.
6.Asistență pentru clienți: partenerul va oferi asistență tehnică pentru produse și va oferi servicii și
asistență după vânzare.

C) Statutul de partener și beneficiile
1. După validarea cererii de către Logitech, tuturor partenerilor li se va acorda acces la
Portalul partenerilor Logitech ONE, pe care pot accesa resursele de marketing și pot
înregistra tranzacții.
2. Participarea la programul ONE dă drepturi partenerului certificat și premium la o marjă
front-end de 5%. Acest beneficiu se aplică Listei de prețuri comerciale sugerate a produselor.
Această marjă front-end nu se aplică pentru partenerul înregistrat.
3. În plus, partenerul certificat sau premium poate avea dreptul la stimulente back-end în
conformitate cu statutul său de partener. Pentru a beneficia de aceste reduceri back-end, se
așteaptă ca partenerul să furnizeze dovezi ale serviciilor (listate în tabelul cu beneficii ale
partenerilor) către Logitech.
4. Starea partenerului (înregistrat, certificat sau premium) va fi evaluată în conformitate cu
DCS trimestrial, cum este definit în tabelul cu beneficii pentru partener
5. Logitech își rezervă dreptul de a reevalua statutul de partener la fiecare 6 luni în funcție de
performanța reală a partenerului.

D) Plata beneficiilor
1. Toate beneficiile back-end trebuie aprobate de Logitech în scris, în avans, printr-o scrisoare
trimestrială de angajament OCRM de la Logitech pentru a se califica pentru plată.
2. Orice cerere de plată a unui beneficiu va fi primită de Logitech la sfârșitul fiecărui trimestru, dar
nu mai târziu de o sută optzeci (180) de zile de la sfârșitul trimestrului în care au fost furnizate
serviciile cu valoare adăugată. În măsura permisă de lege, orice cerere de plată sau factură
primită ulterior nu va fi plătită.
3. Numărul activității OCRM (numărul de referință Logitech) va fi menționat în cererea de plată sau
pe factură. Nu este permisă compensarea de către partener a plății datorate Logitech.
4.

După realizarea serviciilor de adăugare de valoare enumerate în tabelul cu beneficii ale
partenerilor, Logitech va plăti stimulentele aprobate partenerului Logitech prin intermediul unui
distribuitor oficial Logitech. Plata stimulentelor va avea loc în termen de treizeci (30) de zile de la
primirea facturii sau a cererii de plată valide și corecte.
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5.

Logitech va dispune de putere deplină pentru a evalua dacă partenerul a furnizat serviciile de valoare
adăugată sau a atins obiectivele de vânzări într-un anumit trimestru sau an. Partenerul nu va avea la
dispoziție niciun recurs legal în caz de dezacord cu evaluarea Logitec

E) Termenii și încetarea programului
1. Programul ONE intră în vigoare la data la care partenerul acceptă acești termeni și condiții,
Termenii de utilizare ai portalului și liniile directoare privind înregistrarea tranzacțiilor și
Logitech îi acordă accesul la portalul partenerilor. Acesta se încheie pe o durată
nedeterminată și poate fi reziliat după cum urmează.
2. Logitech și partenerul pot să înceteze participarea la programul ONE la sfârșitul
trimestrului fiscal Logitech cu o notificare scrisă cu 30 de zile înainte.
3. La încetare, toate beneficiile și stimulentele programului ONE vor înceta imediat.

Diverse
1. Participare; Participarea unui partener la programul ONE este la latitudinea Logitech.
2. Modificări: Logitech își rezervă dreptul, în orice moment de a modifica acești Termeni și
condiții, tabelul cu beneficii pentru parteneri sau orice alt aspect al programului ONE. Într-un
astfel de caz, Logitech va informa în mod corespunzător Partenerul.
3. Confidențialitate: Ambele părți sunt de acord să nu dezvăluie nicio informație publică de
natură comercială și / sau tehnică despre Programul ONE („Informații confidențiale”)
4. Date despre parteneri: Logitech își rezervă dreptul de a utiliza orice date despre parteneri în
scopul implementării Programului ONE, în limitele Politicii de confidențialitate Logitech. Nu se
așteaptă ca Logitech să aibă acces la datele personale ale angajaților sau clienților
partenerului. Partenerul este de acord să încheie un acord de transfer de date adecvat, dacă
va fi cazul în viitor.
5.

Respectarea legilor: Ambele părți sunt de acord să respecte toate legile și reglementările
aplicabile referitoare la comercializarea și vânzarea Produselor în țările în care vând Produse.

6. Conformitate anticorupție / anticorupție. Partenerul garantează că acesta, și fiecare dintre
proprietarii, directorii, angajații și orice altă persoană care lucrează în numele său, nu are și
nu va face, va oferi sau promite să facă, orice activități care implică Logitech sau Produsele
Logitech orice plată sau transfer de orice valoare, direct sau indirect: (a) oricărui oficial sau
angajat guvernamental (inclusiv angajați ai corporațiilor guvernamentale și controlate de
guvern și ale organizației internaționale publice); (b) oricărui partid politic, oficial al unui partid
politic sau candidat; (c) oricărui intermediar către oricare dintre cele de mai sus; sau (d)
oricărei alte persoane sau entități dacă o astfel de plată sau transfer ar încălca legile țării în
care este efectuată sau legile Statelor Unite. Partenerul declară și garantează că nu este
deținut, în totalitate sau parțial, de nicio agenție guvernamentală. În cazul în care, pe durata
termenului prezentului Acord, există o modificare a informațiilor conținute în acest paragraf,
Partenerul este de acord să o dezvăluie imediat către Logitech
7.

Mărci comerciale Logitech: Partenerul este de acord să nu obțină sau să încerce să obțină
niciun drept, titlu sau interes asupra oricăreia dintre mărcile comerciale, denumirile comerciale
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care pot fi similare confuz cu mărcile comerciale, denumirile comerciale Logitech. Titlul și / sau
interes pentru mărcile comerciale Logitech, denumirea comercială, mărcile serviciilor,
sloganurile, desenele, publicitatea distinctă, etichetele, siglele și alte simboluri de identificare a
comerțului, care sunt sau au fost dezvoltate și utilizate de Logitech sau de orice dintre afiliații săi
(denumite în continuare „mărci comerciale Logitech”) aparțin Logitech. Logitech acordă
partenerului o licență personală, neexclusivă, netransferabilă, fără redevențe, pentru a utiliza
mărcile comerciale Logitech asociate cu produsele și materialul promoțional aferent furnizat de
Logitech în singurul scop de a promova și vinde produsele. Partenerul este de acord să respecte
normele de utilizare a mărcii comerciale Logitech, logo-ul după cum li se comunică.
8.

Legea aplicabilă și jurisdicția: acești termeni și condiții vor fi guvernate de legile Elveției. Orice
litigiu referitor la acești Termeni și Condiții sau Programul ONE va fi transmis exclusiv instanțelor
competente din Lausanne.

9.

Fără atribuire: Participarea la Programul ONE este personală și nu poate fi transferată sau
atribuită niciunei terțe părți decât afiliatilor în întregime ai Partenerului.

Beneficii Parteneri

VIDEO COLABORARE

Front End Discount

Toți partenerii Logitech sunt eligibili pentru un discount standard de
20% MSRP (STP) prin intermediul distribuitorilor autorizați și sunt
eligibili pentru 5% suplimentar prin înregistrarea tranzacțiilor pe
portalul partenerilor
Membrii programului partener LOGITECH ONE (Certificat și Premier)
beneficiază de o reducere suplimentară de 5% prin Ajustarea Listei de
Prețuri (PLA)

Nivel partener

Parteneri Certified ONE

Parteneri Premier ONE

Praguri

€/£50k pe trimestru

€/£125k pe trimestru

1% Per Rebate

1% Per Rebate

Back End Rebate

● Demo room

● POS Data SLA

● VC Training Certificat

● POC SLA

● Joint Biz Planning

● Joint Marketing SLA

● Network Engagement (Comarketing with
Google/Microsoft/Zoom)

● Creștere Q on Q % >
45% SLA
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C&P
C&P (Creativitate & Productivitate)
Toți partenerii Logitech sunt eligibili pentru un discount standard de 20%
MSRP (STP) prin intermediul distribuitorilor autorizați și sunt eligibili pentru
5% suplimentar prin înregistrarea tranzacțiilor pe portalul partenerilor
Front End
Discount

Membrii programului partener LOGITECH ONE (Certificat și Premier)
beneficiază de o reducere suplimentară de 5% prin Ajustarea Listei de Prețuri
(PLA)

Nivel
Partener

Parteneri Certified ONE

Parteneri Premier ONE

Praguri

€/£50k pe trimestru

€/£125k pe trimestru

Reduceri cumulative (până la 4%)
1%: Raportarea acțiunilor interne
Back End
Rebateuri

2%: 10% Creștere (de la an la an)
1%: 20% Creștere (de la an la an)

Cum să înregistrezi o tranzacție in Programul
Logitech ONE
Instrumentul de înregistrare a tranzacțiilor Logitech Partner Program (Instrumentul) este conceput
pentru a încuraja și recompensa partenerii care investesc timp prețios în dezvoltarea de noi
oportunități pentru utilizatorii finali oferind partenerilor o reducere inițială care are ca rezultat o marjă
crescută și o probabilitate mai mare de a câștiga clienții finali. Termenii și condițiile următoare se
aplică tuturor înregistrărilor de tranzacții
Eligibilitate
Următoarele cerințe trebuie îndeplinite pentru ca partenerul să fie eligibil, decizie exclusiv Logitech, la
acceptarea tranzacției:
1. Tranzacția are o valoare minimă de 25.000 GBP (sau echivalența în moneda locală) pentru
produsele Logitech ONE Program pentru o anumită oportunitate de vânzare (fără taxe, transport,
manipulare sau alte taxe).
2. Tranzacția nu este realizată direct de Logitech.
3. Tranzacția nu a fost înregistrată anterior de un alt partener și acceptată de Logitech.
4. Tranzacția este înregistrată de partener cu cel puțin 14 zile înainte de închiderea oportunității.
5. Logitech nu va accepta înregistrarea ofertei pentru un răspuns la licitație pentru produsele
specificate de Logitech sau pentru oricine răspunde la un RFP / RFQ.
Cum să înregistrezi o tranzacție
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6. Completați în mod exhaustiv formularul de înregistrare a ofertei online aflat pe
www.partners.logitech.com. E-mailurile și apelurile telefonice nu servesc drept înregistrare a
ofertei.
7. Veți primi un e-mail care vă informează cu privire la starea cererii (în proces / înregistrat în
așteptarea acceptării finale / respins).
8. Dacă Logitech acceptă oportunitatea, veți primi un e-mail prin care vă informăm că
afacerea este înregistrată și acceptată. Împreună cu confirmarea, veți primi un număr
Logitech SPA (Special Pricing Approval), care este codul specific de înregistrare a ofertei,
care va fi trimis apoi distribuitorului ales de dumneavoastră.

Valabilitatea înregistrării tranzacției
1. Logitech va avea ddecizia exclusivă în acceptarea înregistrărilor tranzacțiilor.
2. Dacă un partener înregistrează o oportunitate, partenerul nu poate promova un produs concurent
în acea oportunitate sau acceptarea Logitech va fi revocată.
3. În cazul în care o cerere formală de ofertă / oportunitate va fi emisă în termen de 2 săptămâni de la
acceptarea de către Logitech a unei înregistrări a ofertei, acceptarea Logitech poate fi revocată.
4. Acceptarea finală a înregistrării tranzacției vine sub forma unui număr Logitech SPA (aprobare
specială a prețurilor).
5. Acceptarea unei tranzacții înregistrarea unei oportunități va fi valabilă 180 de zile de la data la care
e-mailul de notificare oficială de acceptare de la Logitech este trimis partenerului care se
înregistrează.
6. Este responsabilitatea partenerului care are o tranzacție înregistrată acceptată să se asigure că
clientul final va cumpăra prin intermediul acestuia.
7. Dacă un partener a lucrat în mod proactiv la o oportunitate cu un client final și clientul final decide
să ceară oferte de la mai mulți furnizori, Logitech nu va accepta o înregistrare a ofertei pentru alți
potențiali parteneri pentru aceeași oportunitate.

TERMENI DE UTILIZARE A PORTALULUI
PROGRAMULUI DE PARTENERIAT LOGITECH
Portalul Logitech Partner („Portalul”), situat la www.partners.logitech.com oferă resellerilor Logitech
sau distribuitorilor Logitech („Partener”) din Europa, Asia Pacific, Orientul Mijlociu și Africa acces la
resursele Logitech și le permite să înregistreze oportunități de tranzacționare. Acesta trebuie utilizat
numai în contextul vânzărilor de produse și servicii Logitech.
ACCESÂND ȘI UTILIZÂND PORTALUL ÎN ORICE MOD, SUNTEȚI DE ACORD SĂ URMAȚI ACESTI
TERMENI DE UTILIZARE ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A LOGITECH LOCATĂ LA
www.partners.logitech.com.
ACCES PORTAL PARTENER
Eligibilitate. Prin înregistrarea pe portal, dumneavoastră (partenerul) declarați și garantați (i) că
înregistrarea se face în numele unei entități comerciale (ii) care nu a fost suspendată sau eliminată
anterior de pe portal; și (iii) că aveți capacitatea legală de a accepta acești Termeni de utilizare în
numele Partenerului.
Înregistrare și acces. Accesul la Portal necesită înregistrare online. Vi se va solicita să furnizați
informații despre dumneavoastră și entitatea dumneavoastră de afaceri, cum ar fi numele, adresa de
e-mail, adresa. Când accesați Portalul, sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea confidențialității
parolei și a contului și pentru orice și toate activitățile care apar în contul dumneavoastră. Sunteți de
acord să notificați imediat Logitech cu privire la orice utilizare neautorizată a contului sau la orice
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încălcare a securității de care ați luat cunoștință. Puteți fi răspunzător pentru pierderile suportate de
Logitech sau de orice alt utilizator sau vizitator al portalului, datorită utilizării numelui dumneavoastră
de utilizator, parolei sau contului de către o altă persoană. Nu puteți utiliza numele de utilizator, parola
sau contul altcuiva fără acordul expres al titularului. Logitech nu poate și nu va fi răspunzător pentru
nicio pierdere sau daună rezultată din nerespectarea de către dumneavoastră a acestor obligații.
Accesul la Portal este acordat exclusive de către Logitech și poate fi revocat în orice moment.
Erori și disponibilitate. Logitech nu este responsabil pentru eventualele erori sau întârzieri în
transmiterea care ar putea apărea înainte de primirea acceptului. Accesul la Portal poate fi
indisponibil fără notificare în anumite momente. Logitech nu este responsabilă pentru daunele care ar
putea rezulta din indisponibilitate.
SCHIMBĂRI LA PORTAL
În efortul de a îmbunătăți continuu acest portal și utilitatea acestuia, Logitech poate adăuga servicii
suplimentare sau poate aduce modificări serviciilor existente. În acest caz, acești Termeni de utilizare
se vor aplica noilor servicii și oricăror modificări ale serviciilor existente.
CONȚINUT
Toate textele, datele, grafica, interfețele utilizator sau vizuale, mărcile comerciale, siglele, muzica,
sunetele, lucrările de artă, fotografiile și codul computerului (colectiv „Conținut”), inclusiv, dar fără a
se limita la design, structură, selecție, coordonare, expresie, „aspect și simț” și aranjamentul unui
astfel de conținut, conținut pe acest portal, este deținut, controlat sau licențiat Logitech. Tot conținutul
este protejat de legile comerciale, drepturile de autor, brevetele sau mărcile comerciale sau alte
drepturi de proprietate intelectuală și legile concurenței neloiale.
Partenerul este de acord să nu copieze, să reproducă, să distribuie, să reediteze, să descarce, să
afișeze, să posteze sau să transmită în orice formă sau prin orice mijloace, incluzând, dar fără a se
limita la conținut electronic, mecanic, fotocopiere, înregistrare sau alte mijloace Conținutul fără
consimțământul scris Logitech și / sau al proprietarului corespunzător. De asemenea, partenerul nu
poate „oglindi” niciun conținut conținut pe acest portal sau pe niciun alt server fără consimțământul
prealabil scris al Logitech.
LICENȚĂ LIMITATĂ
Prin prezenta Logitech acordă partenerului o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă,
nesublicențială pentru a accesa și a face uz personal de acest portal și conținut în conformitate cu
acești Termeni de utilizare, dar nu pentru a-l modifica total sau parțial, cu excepția consimțământului
scris și expres al Logitech. Această licență nu include nici o revânzare a acestui portal sau a
conținutului, nici o utilizare derivată a acestui portal sau a conținutului sau orice utilizare a exploatării
datelor, a roboților sau a unor instrumente similare de colectare și extragere a datelor. Logitech (și /
sau entitățile-mamă directe și indirecte (prin unul sau mai mulți intermediari), entitățile subsidiare și /
sau entitățile afiliate și / sau proprietarii terți ai conținutului) își păstrează toate drepturile, titlurile și
interesele asupra acestui portal și orice Conținut, caracteristici, Produse și Servicii oferite pe acest
Portal, inclusiv orice drepturi de proprietate intelectuală. Logitech (sau terții proprietari respectivi ai
conținutului) își rezervă toate drepturile care nu au fost acordate în mod expres. Orice utilizare
neautorizată încetează permisiunea sau licența acordată de Logitech. Partenerul este de acord că nu
va trimite sau stoca materiale contravenționale sau ilegale prin intermediul portalului, nu va furniza
date cu caracter personal Logitech sau nu va introduce, importa sau stoca date cu caracter personal
în portal, cu excepția cazului în care este solicitat în mod expres de Logitech (de exemplu, numele
angajaților și adresele de e-mail ), încalcă confidențialitatea oricărei terțe părți (cum ar fi prin
încărcarea sau transmiterea datelor personale ale altei persoane fără consimțământ, permisiune sau
autorizație cuvenită) sau utilizează Portalul hărțuiește, abuzează, amenință sau incită la violență
împotriva oricărei persoane sau grupuri.
PUBLICAREA DATELOR PARTENERILOR

Orice informație partenerul încarcă sau transmite către Logitech prin acest portal, fie prin intrare
directă, trimitere, e-mail sau altfel, inclusiv date, întrebări, comentarii sau sugestii, sau informații
despre clienți potențiali, inclusiv nume (nume), adrese de e-mail și alt profil -informațiile conexe, sunt
considerate a fi „Date despre parteneri”.
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Partenerul declară și garantează că are consimțământul, permisiunea și autorizații adecvate și
aplicabile pentru a încărca sau transmite toate datele despre parteneri, inclusiv orice date despre
parteneri care constituie date cu caracter personal (așa cum sunt definite în legislația aplicabilă).
Partenerul acordă Logitech dreptul mondial, perpetuu, irevocabil, fără redevențe și licența de a (i)
utiliza datele partenerilor în scopurile comerciale ale Logitech, inclusiv pentru a-și îndeplini drepturile
și obligațiile în temeiul prezentului acord [și în scopuri de divulgare, solicitare, transmitere, publicare,
difuzare și postare] (ii) utilizați orice idei, feedback, concepte, know-how sau tehnici conținute în orice
comunicare pe care Partenerul o trimite către Logitech prin acest Portal sau prin orice alt mijloc în
orice scop, inclusiv, fără limitare, dezvoltarea și comercializarea produselor folosind astfel de
informații; și (iii) colectează, stochează, accesează, distribuie, sublicențiază, modifică și utilizează
date agregate sau anonimizate derivate din datele partenerilor în legătură cu operațiunile comerciale
Logitech (și afiliații săi), cum ar fi îmbunătățirea portalului, pentru a opera programe conexe și să-și
îmbunătățească produsele și serviciile; cu condiția ca, în toate cazurile, un astfel de drept să fie supus
secțiunii de mai jos privind confidențialitatea și protecția datelor și termenilor din Politica de
confidențialitate Logitech cu privire la orice date despre parteneri care constituie date personale și /
sau informații comerciale confidențiale ale partenerului. .
Drepturile acordate Logitech în conformitate cu subsecțiunile (i), (ii) și (iii) de mai sus vor supraviețui
încetării sau expirării prezentului acord.
CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR
Logitech respectă confidențialitatea și protejează informațiile personale pe care le poate primi în
conformitate cu Politica de confidențialitate Logitech situată la http://www.logitech.com/privacy („
Politica de confidențialitate”).
Partajarea datelor cu caracter personal
Prin intermediul programului și portalului, Logitech și partenerul pot colecta informații despre
potențialii clienți pentru produsele Logitech și ale partenerilor („Informații referitoare la clienți
potențiali”) și pot partaja aceste informații între ei prin intermediul portalului. În măsura în care
aceste informații includ date cu caracter personal (așa cum sunt definite în legislația aplicabilă),
aceste date sunt colectate și partajate în scopul unui interes comercial legitim între Logitech și / sau
partener, și potențialul client. Fiecare parte va respecta legislația aplicabilă, inclusiv securitatea și
confidențialitatea datelor, și fiecare parte își declară și garantează celeilalte că există măsuri adecvate
pentru a proteja astfel de date cu caracter personal, precum și condițiile de confidențialitate și
securitate a datelor în cadrul Condițiilor portalului pentru parteneri.
În măsura în care Logitech primește prin Portal date cu caracter personal de la Partenerul originar din
SEE, Marea Britanie și / sau Elveția („Datele personale ale partenerului”), sau Partenerul primește
prin intermediul portalului, date personale de la Logitech originare din SEE, Marea Britanie și / sau
Elveția („Date personale principale” și împreună cu datele personale ale partenerului, „Date
personale”), se vor aplica Termenii de confidențialitate și securitate a datelor stabiliți în anexa 1 la
prezenta.
INSTRUMENT DE ÎNREGISTRARE A OFERTEI
În cadrul portalului, partenerul va avea posibilitatea de a înregistra oportunități de tranzacționare a cu
terți părți. Acest instrument de înregistrare a ofertei este conceput pentru a încuraja și recompensa
partenerii care găsesc în mod activ oportunități de a vinde produse Logitech și le trimit către Logitech
oferindu-le o reducere anticipată care are ca rezultat o marjă crescută, o reducere a conflictului de
canale și o probabilitate mai mare de a câștiga clienții finali. Orice înregistrare a tranzacțiilor este
supusă Ghidului de înregistrare a tranzacțiilor Logitech, situat la www.partners.logitech.
ANTI-CORUPȚIE ANTI-MITUIRE
Partenerul reprezintă și garantează că Partenerul, afiliații săi și toți subcontractanții și agenții acestora
și fiecare dintre proprietarii, directorii, angajații și orice altă persoană care lucrează în numele lor, în
legătură cu tranzacțiile prevăzute de acești Termeni Utilizați sau în legătură cu orice altă tranzacție
comercială care implică Logitech sau produsele Logitech, (i) că nu efectuați, oferiți, dați sau promiteți
să efectuați orice plată sau să transferați orice valoare, direct sau indirect: (a) oricărui oficial sau
angajat guvernamental (inclusiv angajați ai corporațiilor guvernamentale și controlate de guvern și ai
organizației internaționale publice); (b) oricărui partid politic, oficial al unui partid politic sau candidat;
(c) oricărui intermediar către oricare dintre cele de mai sus; sau (ii) să facă, să ofere, să dea sau să
promită să facă sau să solicite, să accepte sau să accepte să primească orice plată sau să transfere
orice valoare, direct sau indirect oricărei alte persoane sau entități pentru a determina persoana sau
entitatea respectivă să îndeplinească în mod necorespunzător o funcție relevantă sau dacă o astfel

8

de plată sau transfer ar încălca legile țării în care este efectuată sau legile Statelor Unite, Legea mitei
din Regatul Unit sau legea elvețiană. Părțile intenționează să nu se efectueze sau să nu se
primească plăți sau transferuri de valoare care să aibă scopul sau efectul luării de mită publice sau
comerciale, acceptarea sau acordarea în extorsiune, restituiri sau alte mijloace ilegale sau improprii
de a obține afaceri. În sensul acestor Termeni de utilizare, termenul „oficial guvernamental”
înseamnă orice ofițer sau angajat al oricărui departament guvernamental, agenție sau instrument, sau
al oricărei corporații guvernamentale sau controlate de guvern sau oricărei organizații internaționale
publice sau orice persoană care acționează în calitate oficială pentru sau în numele oricărui astfel de
departament, agenție sau instrument deținută de guvern sau a oricărei corporații guvernamentale sau
organizații publice internaționale. Partenerul reprezintă și garantează că niciun angajat, director sau
proprietar indirect al partenerului nu este un oficial guvernamental, oficial al vreunui partid politic sau
candidat sau, dacă un membru direct al familiei unui astfel de oficial sau candidat, nu a fost angajat
să influențeze funcționarul sau candidatul . Partenerul trebuie să dezvăluie imediat Logitech orice
modificare a informațiilor conținute în acest paragraf.
CONFIDENȚIALITATE
Portalul conține informații confidențiale și de proprietate non-publice ale Logitech, incluzând, dar
nelimitându-se la viitoarele informații despre produse, planuri de marketing, informații financiare și alte
informații și informații comerciale care, deși sunt deja în domeniul public, pot fi considerate
confidențiale prin includerea sa în compilarea sau configurația unică a acestui site web („Informații
confidențiale”).
Prin accesarea portalului, partenerul este de acord să păstreze toate informațiile confidențiale strict
confidențiale, folosind cel puțin același grad de atenție ca și pentru informațiile confidențiale proprii ale
partenerului, dar nu mai puțin de un grad rezonabil de atenție. Fără a aduce atingere celor de mai
sus, acești Termeni de utilizare nu impun partenerului nicio obligație cu privire la informațiile
confidențiale care: (i) erau cunoscute de partener înainte de primirea de la Logitech; (ii) este sau
devine disponibil publicului din vina partenerului; (iii) este primită pe bună dreptate de către partener
de la un terț fără obligația de confidențialitate; (iv) este dezvoltat independent de către partener, fără
încălcarea acestor termeni de utilizare; sau (v) este dezvăluit de partener cu aprobarea scrisă
prealabilă a Logitech. În cazul în care partenerului i se cere de către un organism guvernamental sau
o instanță judecătorească să dezvăluie informații confidențiale, partenerul este de acord să acorde
Logitech o notificare rezonabilă, astfel încât Logitech să poată contesta divulgarea sau să solicite un
ordin de protecție.
Partenerul recunoaște că daunele cauzate de divulgarea necorespunzătoare a informațiilor
confidențiale pot fi ireparabile și, în cazul divulgării, altele decât cele permise în temeiul acestor
Condiții de utilizare, Logitech este îndreptățită să solicite o remediere echitabilă, inclusiv măsuri
preliminare pe lângă toate celelalte remedii.
Responsabilitățile de mai sus vor dura pe durata termenului Partenerul este înregistrat pe portal și
după trei (3) ani. La cererea scrisă a Logitech, partenerul va returna cu promptitudine toate
informațiile confidențiale primite de la Logitech, împreună cu toate copiile, sau va certifica în scris că
toate aceste informații confidențiale și copiile acestora au fost distruse.
LEGĂTURI CĂTRE SITE-URILE TERȚE
Acest portal poate conține hyperlinkuri către alte site-uri deținute și operate de alte părți decât
Logitech. Astfel de hyperlinkuri sunt furnizate numai pentru referință și ușurință în utilizare. Logitech
nu controlează astfel de site-uri web și nu poate fi considerat responsabil pentru conținutul sau
acuratețea acestora și nu susține aceste site-uri decât dacă Logitech specifică acest lucru. În cazul în
care acest portal furnizează hyperlinkuri către alte site-uri web care nu sunt deținute, operate sau
întreținute de Logitech, recunoașteți și sunteți de acord că Logitech nu este responsabilă pentru
conținutul, produsele, serviciile sau alte materiale disponibile pe astfel de site-uri web.
DISCLAIMER

Conținutul și alte informații conținute pe acest portal au fost pregătite de Logitech ca un beneficiu
pentru partenerii săi și nu sunt destinate să constituie sfaturi sau recomandări pe care se poate baza
un partener. Logitech a depus eforturi rezonabile în colectarea, pregătirea și furnizarea de informații și
materiale de calitate, dar nu oferă nicio garanție cu privire la actualitatea, acuratețea, caracterul
complet sau adecvarea conținutului sau a altor informații conținute sau legate de acest portal.
UTILIZAREA ACESTUI PORTAL ESTE RISCUL UNIC AL PARTENERILOR. ACEST PORTAL ȘI
TOT CONȚINUTUL ESTE FURNIZAT „CA ATARE” SAU „CÂT ESTE DISPONIBIL” ȘI LOGITECH
DECLARĂ EXPRESS CĂ FUNCȚIONAREA PORTALULUI ȘI TOT CONȚINUTUL ESTE
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DISPONIBIL, ÎN TIMP, NEINTERTRUPT, FĂRĂ VIRUȘI SAU FĂRĂ ERORI, SAU CA ORICE
ASPECTE PROBLEME VOR FI CORECTATE.
RĂSPUNDERE LIMITATĂ

PARTENERUL ÎNȚELEGE ȘI CONVINE CĂ LOGITECH NU VA RĂSPUNDE PENTRU DAUNE
DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, CONSECUȚIALE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE,
DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, UTILIZĂRII, DATELOR SAU ALTE PIERDERI
INTANGIBILE, CHIAR ÎN CAZUL ÎN CARE ACESTE DAUNE SUNT REZULTATE DIN
INABILITATEA DE A UTILIZA PORTALUL, SAU CONȚINUTUL. Conduita oricărui terț legată de
portal sau de conținut. PARTENERUL ÎNȚELEGE CĂ UTILIZAREA PORTALULUI ESTE
CONDIȚIONATĂ DE RENUNȚAREA LA ORICE DREPT DE A ACUZA LOGITECH ȘI AFILIAȚII SĂI
DIRECT SAU DE A PARTICIPA LA O ACȚIUNE DE CLASĂ PENTRU ORICE PIERDERE SAU
DAUNE REZULTATE DIN UTILIZARE.
Unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau excluderea sau limitarea anumitor daune.
Dacă aceste legi se aplică partenerului, este posibil ca unele sau toate retururile, excluderile sau
limitările de mai sus să nu se aplice, iar partenerul ar putea avea drepturi suplimentare.
DESPĂGUBIRI
În măsura permisă de legislația aplicabilă, partenerul este de acord să apere și să despăgubească
Logitech, entitățile sale mamă directe și indirecte (prin unul sau mai mulți intermediari), entitățile
subsidiare și entitățile afiliate și contractanții, directorii, sau , angajații, reprezentanții, proprietarii,
partenerii, acționarii, din și împotriva oricăror procese, acțiuni, creanțe, proceduri, daune, decontări,
răspunderi , obligații, pierderi, riscuri, costuri și cheltuieli (inclusiv, fără limitare, onorariile avocaților și
cheltuielile de litigiu) referitoare la sau care decurg din acești Termeni de utilizare, utilizarea de către
partener a portalului, frauda partenerului, încălcarea legii sau abateri intenționate, și orice încălcare
de către partener a acestor Termeni de utilizare.
REZILIERE
Rezilierea de către Logitech. Logitech poate suspenda sau termina accesul partenerului la portal fără
o notificare prealabilă scrisă: (i) pentru orice încălcare a acestor Condiții de utilizare sau a oricărui alt
acord legat de participarea partenerului la un program de parteneriat sau (ii) pentru orice încercare de
a afecta integritatea Portalului. În plus, Logitech, poate rezilia în totalitate sau parțial acești Termeni
de utilizare, accesul la portal sau orice program conex, pentru toți participanții sau pentru parteneri,
fără motiv, în termen de zece (10) zile de la înștiințarea scrisă.
Efectul rezilierii. La încetarea acestor Condiții de utilizare, licența și drepturile acordate în temeiul
prezentului document se încheie complet, iar partenerul încetează să mai utilizeze portalul și va
șterge imediat toate copiile concrete ale informațiilor confidențiale aflate în posesia sa.
DISPOZIȚII GENERALE
Întregul acord. Acești Termeni de utilizare și orice alți termeni menționați aici constituie întregul acord
între Logitech și Partner în legătură cu utilizarea de către partener a Portalului și înlocuiește orice
acorduri prealabile dintre părți cu privire la utilizarea Portalului, inclusiv versiunile anterioare ale
acestor Termeni de utilizare.
Modificări. Logitech își rezervă dreptul de a modifica, completa sau actualiza acești Termeni de
utilizare în orice moment, fără o notificare prealabilă, prin publicarea modificărilorsuplimentelor sau
actualizărilor pe Portal. Utilizarea continuă a portalului de către partener constituie acceptarea de
către partener a acestor modificări, suplimentări sau actualizări.
Nici acești Termeni de utilizare, nici conținutul, materialele, caracteristicile sau produsele și serviciile
acestui portal nu creează niciun parteneriat, asociere în participație, angajare sau altă relație între
Logitech și partener. Partenerul nu poate încheia niciun contract în numele său și nu obligă Logitech
în niciun fel.
Fără obligații. Partenerul nu poate atribui aceste Condiții de utilizare sau orice beneficii datorate unui
Program de parteneriat unei terțe părți fără acordul prealabil scris al Logitech.
Partenerul este de acord că orice încălcare de către Partener a acestor Condiții de utilizare constituie
o practică comercială ilegală și neloială care va provoca Logitech un prejudiciu ireparabil și
necuantificabil. Partenerul este de acord, de asemenea, că daunele bănești ar fi inadecvate pentru un
astfel de prejudiciu și consimte ca Logitech să obțină orice despagubire pe care Logitech o consideră
necesară sau adecvată. Aceste remedii sunt în plus față de orice alte remedii pe care Logitech le
poate avea în drept sau în echitate.
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Separabilitate. În cazul în care o prevedere a acestor Termeni de utilizare este considerată ilegală,
invalidă sau inaplicabilă, legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale acestor
Termeni de utilizare nu vor fi afectate prin aceasta.
Legea aplicabilă și jurisdicția. Acești Termeni de utilizare sunt reglementați de legile Elveției, fără a
ține cont de dispozițiile privind conflictul de legi. Orice procedură judiciară care decurge din, sau în
legătură cu Programul partener sau cu acești Termeni de utilizare va fi transmisă exclusiv jurisdicției
instanțelor competente din Lausanne, Elveția.
Apendix 1: Confidențialitatea datelor și condițiile de securitate
Acești termeni se aplică în măsura în care datele personale sunt partajate prin intermediul portalului
Co-Controler Status
Fiecare parte este un operator independent al acestor date cu caracter personal în conformitate cu
legile aplicabile și este responsabilă de determinarea pentru sine a scopurilor, modurilor și mijloacelor
de procesare a acestor date. Fiecare parte va respecta legislația aplicabilă în prelucrarea datelor cu
caracter personal. Această secțiune nu modifică drepturile oricărei părți de a utiliza sau de a procesa
astfel de date cu caracter personal în conformitate cu Termenii.
Obligațiile Logitech cu privire la datele personale ale partenerului:
Garanții. Logitech a instituit garanții administrative, fizice și tehnice rezonabile pentru protecția
securității, confidențialității și integrității datelor cu caracter personal, pentru a ajuta la protejarea
datelor personale împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat și modificării.
Aceste măsuri includ criptarea SSL și o varietate de alte tehnologii și proceduri de securitate, descrise
în continuare în Politica de confidențialitate.
Locație și subprocesori. Logitech (sau afiliații săi și furnizorii de servicii) pot stoca, prelucra și găzdui
datele partenerilor, inclusiv date cu caracter personal în Elveția, SEE, Statele Unite sau alte locații din
întreaga lume. În utilizarea portalului, Logitech va angaja afiliați și alți furnizori de servicii pentru a
prelucra datele partenerilor, inclusiv orice date personale asociate, în conformitate cu acești termeni și
cu politica de confidențialitate Logitech, în Elveția, SEE, Statele Unite și în alte țări. Logitech și afiliații
săi și furnizorii de servicii terți au dreptul de a accesa contul dumneavoastră din cadrul portalului și de
a utiliza, modifica, reproduce, distribui, afișa și dezvălui datele utilizatorului în măsura necesară pentru
furnizarea sau îmbunătățirea portalului (de exemplu, răspunsuri ce solicită asistență) și servicii
asociate. Accesul la furnizorii de servicii terți va fi acordat numai dacă este rezonabil necesar și va fi
supus obligațiilor de confidențialitate rezonabile și obligațiilor de a respecta restricțiile de transfer de
date aplicabile datelor cu caracter personal prezentate mai sus.
Exemple de date cu caracter personal. Logitech (sau afiliatul sau furnizorul de servicii) primește și
înregistrează automat informații atunci când partenerul (inclusiv agenții săi sau utilizatorii autorizați)
interacționează cu portalul. Logitech primește și stochează orice informație pe care Partenerul
(inclusiv agenții săi și utilizatorii autorizați) o introduce cu bună știință în Portal (de exemplu, în timpul
procesului de înregistrare pentru Portal, date personale precum numele utilizatorului, adresa de email, numărul de telefon și acreditările contului terț dacă există o integrare terță parte a site-ului cu
Portalul).
Utilizarea informațiilor colectate. Logitech folosește informațiile colectate pentru a asigura buna
funcționare și administrare a portalului, pentru a facilita orice program conex, pentru a oferi orice
operațiuni sau asistență partenerului, pentru a oferi partenerilor produsele și serviciile Logitech și
pentru a aduce îmbunătățiri viitoare portalului, programelor și serviciilor. Logitech poate colecta, de
asemenea, date agregate și / sau statistice care reflectă utilizarea Portalului de către partener
(inclusiv agenții și utilizatorii autorizați); cu condiția ca Logitech să utilizeze astfel de date agregate și /
sau statistice numai pentru urmărire, raportare și alte activități în legătură cu activitatea Logitech și în
conformitate cu Politica de confidențialitate Logitech.
Partajarea datelor. Logitech nu va vinde, închiria date de înregistrare a utilizatorilor asociate
Portalului. Logitech poate, totuși, să împărtășească informații agregate și anonimizate cu privire la
utilizarea portalului de către parteneri (inclusiv agenții săi și utilizatorii autorizați), combinate cu date
de la alți parteneri și terți, așa cum este descris în Politica de confidențialitate Logitech. Logitech nu
dezvăluie niciodată informații agregate și / sau anonimizate unei terțe părți într-un mod care ar
identifica partenerul ca sursă de informații sau agenții partenerului sau utilizatorii autorizați.
Confidențialitate. Logitech este auto-certificat în conformitate cu acordul confidențialitate UE-SUA și
Elveția-SUA. Privacy Shield Framework, așa cum este stabilit de Departamentul de Comerț al SUA („
EU-US Privacy Shield”) și, în măsura în care orice date despre parteneri constituie date personale
care provin de la partener (sau de la agenții acestuia sau de la utilizatorii autorizați) din SEE,
Logitech , în conformitate cu legile aplicabile, se obligă să respecte fie cerințele aplicabile ale
certificării UE-SUA Privacy Shield, fie cu un alt mecanism de transfer aprobat de UE în cazul în care
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datele personale ale partenerului sunt transferate într-o țară sau teritoriu din afara SEE (o „țară nonSEE”) ”
Obligațiile partenerului în ceea ce privește datele cu caracter personal.
Cooperare. Partenerul va coopera cu Logitech pentru a implementa măsuri de securitate
organizaționale și tehnice adecvate în timp ce prelucrează datele cu caracter personal pentru a
proteja, fără limitare, accesul accidental, ilegal sau neautorizat la utilizarea, transferul, distrugerea,
pierderea, modificarea, amestecarea, divulgarea sau prelucrarea unor astfel de date cu caracter
personal și să asigure o securitate adecvată în raport cu riscurile asociate cu o astfel de prelucrare și
natura acestora. Orice astfel de măsuri rămân în vigoare o dată cu încetarea prelucrării acestor date
cu caracter personal. Partenerul va trata datele cu caracter personal cu strictă încredere și va lua
toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că persoanele pe care le angajează / angajează /
implică în prelucrarea acestor date cu caracter personal sunt instruiți și vor respecta obligațiile de
confidențialitate și securitate stabilite în acești Termeni. Partenerul nu va transfera astfel de date cu
caracter personal către terți, cu excepția contractelor scrise care garantează cel puțin un nivel de
protecție a datelor și securitate a informațiilor, astfel cum se prevede aici. Partenerul va notifica în
scris prompt și va coopera în mod rezonabil cu Logitech dacă există o încălcare a obligațiilor privind
confidențialitatea și securitatea datelor. În astfel de cazuri, partenerul va lua măsuri rezonabile și
adecvate pentru a remedia orice neconformitate sau va înceta prelucrarea ulterioară a datelor cu
caracter personal și / sau participarea la program ce în temeiul prezentului acord poate fi reziliată sau
suspendată. Partenerul se obligă să nu notifice sau să răspundă oricărei persoane vizate, guvernului
sau agenției de reglementare sau altui terț, pentru sau în numele Logitech, cu excepția cazului în care
este aprobat în scris. La cererea unui guvern sau a unei agenții de reglementare, aceste condiții de
confidențialitate și securitate a datelor pot fi partajate pentru a demonstra conformitatea cu legislația
aplicabilă.
Transferul de date. Dacă datele cu caracter personal sunt transferate în afara SEE sau a oricărei țări
aprobate ca având un nivel adecvat de protecție în conformitate cu legislația aplicabilă (cum ar fi
GDPR), atunci dacă partenerul nu deține un mecanism de transfer de date valid și acceptat, cum ar fi
SUA / UE sau SUA / Certificarea CH Privacy Shield în conformitate cu Decizia 2016/1250 de punere
în aplicare a Comisiei Europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale partenerilor în
SUA („Privacy Shield”), atunci partenerul este de acord și prin aceasta intră în clauzele contractuale
standard 2004 (Set II) ) (Decizia 2004/915 / CE a Comisiei) („Clauze model de control,”) cu Logitech
Europe SA, ale cărei condiții sunt încorporate în prezentul acord, iar Logitech va fi exportatorul de
date și partenerul importatorul de date și guvernatorul este legea elvețiană (sau, dacă nu este cazul,
legea irlandeză); și detaliile din anexa B la Clauzele modelului de control vor fi inserate după cum
urmează: (i) persoanele vizate sunt acele persoane ale căror date personale sunt conținute în datele
furnizate Logitech prin intermediul portalului în conformitate cu acordurile cu Logitech; (ii) scopul
transferului este de a permite ca noi să folosim datele în conformitate cu acordul; (iii) categoria de
date este datele cu caracter personal, inclusiv informații despre clienții potențiali ai clienților de
afaceri, inclusiv numele, adresa de e-mail, informațiile despre locația companiei și alte informații
despre profil; (iv) destinatarii datelor cu caracter personal sunt personalul Logitech și al afiliaților și
furnizorilor de servicii; (v) NU pot fi transferate categorii de date sensibile; (vi) nu există informații
aplicabile privind înregistrarea datelor; (vii) nu există informații utile suplimentare; și (viii) punctele de
contact pentru interogările de protecție a datelor sunt contactele obișnuite ale părților pentru chestiuni
conform acordurilor partenerului cu Logitech; sau în cazul Logitech, Attn: Head of Privacy,
privacy@logitech.com, 7700 Gateway Blvd, Newark CA 94560. În sensul clauzei II (h) din Clauzele
modelului de control, este selectată opțiunea (iii) , prin urmare, principiile de prelucrare a datelor
stabilite în anexa A la clauzele model ale controlorul se aplică și guvernează. Condițiile Clauzelor
Modelului vor prima în cazul unui conflict cu termenii altor acorduri cu Logitech.
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