REGULAMIN PLATFORMY CONNECT TRANS

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

I.

1. Regulamin określa zasady dostępu i korzystania z Platformy Connect Trans służącej do świadczenia
przez Spedytora usług związanych z organizacją transportu.
2. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z przepisami:
a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123,
730),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
c) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1669
oraz z 2019 r. poz. 730),
d) konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej
w Genewie dnia 19 maja 1956 r. ( Dz.U.1962.49.238 z dnia 1962.09.14),
e) prawa przewozowego z dnia 14 listopada 1984 roku (Dz.U.2017.1983 tj. z dnia 2017.10.25),
f)

i innych.

3. Platforma Connect Trans jest dostępna na stronie internetowej: www.connect-trans.pl oraz
poprzez aplikację mobilną dostępną w zależności od systemu operacyjnego telefonu Użytkownika
w sklepach Google Play oraz Apple App Store.
4. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Platformy Connect Trans jest skorzystanie
z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron
internetowych.
5. Za dostęp do aplikacji z urządzeń mobilnych operator telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową
opłatę. Ponadto część z funkcji aplikacji mobilnej wymaga uruchomienia usług lokalizacji.
6. Dla uzyskania pełnego dostępu do Platformy Connect Trans niezbędna jest: rejestracja konta,
weryfikacja użytkownika, autoryzacja konta, zaakceptowanie regulaminu.
7. Aplikacja Connect trans za zgoda użytkownika może korzystać z danych lokalizacyjnych pobieranych
z modułu GPS zainstalowanego w pojeździe użytkownika.

II.

DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i dostępu do Platformy Connect Trans wraz
z Załącznikiem stanowiącym jego integralną część, określający w szczególności zasady dostępu
i korzystania z Platformy Connect Trans, prawa i obowiązki Użytkowników związane z świadczeniem
usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
2. Spedytor lub Zleceniodawca - CONNECT TRANS SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Górska 58, Siepraw 32447 wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS:
808923, NIP: 6812078917, REGON: 384626012, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50
000,00 zł. Spedytor nie jest przewoźnikiem i nie świadczy usług przewozowych. Spedytor nie jest
załadowcą ani nadawcą. Spedytor świadczy usługi pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zwane dalej
usługami spedycyjnymi oraz ogłoszeniowe, informacyjne, pośrednictwa przy zawieraniu umów.
3. Platforma Connect Trans – internetowa platforma , dostępna pod adresem www.connect-trans.pl,
służąca do świadczenia usługi przez Spedytora.
4. Umowa - Umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem
5. Usługi - usługi świadczone odpłatnie, polegające na świadczeniu usług pośrednictwa przy przewozie
rzeczy za pośrednictwem Platformy Connect Trans, na zasadach zgodnych z prawem przewozowym
(Dz.U.2017.1983 tj. z dnia 2017.10.25) i konwencją CMR (Dz.U.1962.49.238 z dnia 1962.09.14).
6. Fracht – oferta wyrażona w złotych lub euro, należna Przewoźnikowi za przyjęcie i zrealizowanie
przewozu ładunku lub za wyświadczenie usługi, którego wysokość została zaakceptowana przez
obie strony transakcji.
7. Faktura - faktura VAT wystawiona Usługobiorcy z tytułu świadczenia Usług w formacie pdf
udostępniona Użytkownikowi.
8. Konto - konto na Platformie Connect Trans przypisane do Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów
(danych) i uprawnień, przy którym tworzone są Konta Pochodne.
9. Użytkownik - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna – prowadząca działalność gospodarczą
związaną z transportem, produkcją lub spedycją, która zarejestrowała Konto na Platformie Connect
Trans i została pozytywnie zweryfikowana.
10. Użytkownik/Nadawca – użytkownik, który w umowie przewozu jest Nadawcą.
11. Użytkownik lub Przewoźnik lub Zleceniobiorca – użytkownik, który w umowie przewozu jest
Przewoźnikiem korzystający z Platformy Connect Trans.
12. Oprogramowanie - wszelkie oprogramowanie udostępnione jest własnością CONNECT TRANS
SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Górska 58, Siepraw 32-447 wpisana do krajowego rejestru sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy

- Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 808923, NIP: 6812078917, REGON: 384626012,
posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł. Oprogramowanie jest dostępne w ramach
Platformy Connect Trans, zarówno w wersji webowej jak i mobilnej, wraz z późniejszymi
uaktualnieniami i uzupełnieniami.
13. Zlecenie – umowa przewozu określająca warunki realizacji transportu, ustalone przez Spedytora,
które podlega akceptacji przez Użytkownika w formie oświadczenia składanego poprzez formularz
on-line, lub w sposób pisemny. Zlecenie stanowi ofertę zawarcia Umowy między Spedytorem
a Przewoźnikiem.
14. Baza Danych - wszelkie wprowadzone za pośrednictwem Oprogramowania informacje oraz dane
osobowe, w tym w szczególności dane teleadresowe, informacje dotyczące firmy, jej dokumentów,
taboru, pracowników, wystawionych ofert, zawartych transakcji oraz dane geolokalizacyjne.
15. Faktor - Monevia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000075028, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8.500.000,00 zł,
posiadająca numer REGON 091225389 i numer NIP 554-10-21-281.

III.

REJESTRACJA

1. Rejestracja Konta na Platformie Connect Trans wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronie www.connect-trans.pl lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
2. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym i jego przesłaniu do Spedytora, na podany
przez Użytkownika numer telefonu zostanie przesłana wiadomość SMS z kodem bezpieczeństwa
niezbędnym do dokonania pierwszego logowania.
3. W wyniku prawidłowej Rejestracji Spedytor tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu email podanego w formularzu rejestracyjnym. Podany adres e-mail stanowi login Użytkownika.
4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu (adresu e-mail) i hasła. Hasło wybrane
przez Użytkownika musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką i małą
literę oraz przynajmniej jedną cyfrę.
5. Dalsze korzystanie z Platformy Connect Trans zawsze wymaga zalogowania się do Konta poprzez
wprowadzenie loginu oraz hasła.
6. Rejestrując Konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść
i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. Użytkownik jest uprawniony do posiadania tylko jednego Konta. Jedno Konto może być
wykorzystywane tylko przez jednego przedsiębiorcę. W każdym Koncie Użytkownika można
wyodrębnić zależne konta, z których mogą korzystać upoważnieni pracownicy Użytkownika.

8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na Platformie Connect Trans treści
sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej,
wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc.

IV.

AUTORYZACJA
1. Proces Autoryzacji Konta na Platformie Connect Trans obejmuje:
a) Utworzenie Konta,
b) Weryfikację Użytkownika,
c) nadanie Autoryzacji Konta.
2. Weryfikacja Użytkownika ma na celu uprawdopodobnienie istnienia przedsiębiorstwa Użytkownika
w oparciu o informacje dostępne publicznie oraz informacje przekazane przez Użytkownika.
3. W celu dokonania Autoryzacji Użytkownik jest zobowiązany przesłać, drogą elektroniczną lub
listownie, kopie dokumentów wskazanych przez Spedytora do których należy skan odpis
potwierdzającego rejestrację w CEIDG, odpis potwierdzającego rejestracje w KRS.
4. Użytkownik rejestrujący się jako przewoźnik jest zobowiązany przesłać skan posiadanej licencji
wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy albo
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
5. Użytkownik rejestrujący się jako podmiot świadczący usługi pośrednictwa przy przewozie rzeczy
jest zobowiązany przesłać skan posiadanej licencji na wykonywanie transportu drogowego
w zakresie pośrednictwa rzeczy.
6. Użytkownik rejestrujący się jako przewoźnik jest zobowiązany przesłać skan posiadanej polisy
ubezpieczeniowej OCP.
7. Użytkownik rejestrujący się jako podmiot świadczący usługi pośrednictwa przy przewozie rzeczy
jest zobowiązany przesłać skan posiadanej polisy ubezpieczeniowej OCP i OCS.
8. Użytkownik Załadowca, używający adresu mailowego o domenie innej niż nazwa przedsiębiorcy,
jest zobowiązany do dokonania opłaty rejestracyjnej w wysokości 1,00 zł brutto. Opłata
rejestracyjna służy Weryfikacji i musi zostać dokonana z rachunku bankowego firmy Użytkownika
podlegającego Weryfikacji. Opłata rejestracyjna stanowi dochód Spedytora. Użytkownik wyraża
zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany
w trakcie Rejestracji.
9. Użytkownik, używający adresu mailowego o domenie odpowiadającej nazwie przedsiębiorstwa
potwierdza proces Autoryzacji przez przesłanie wiadomości email na adres skrzynki poczty email
wskazanej podczas procesu uzyskiwania autoryzacji.
10. Spedytor zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego w celu Weryfikacji danych teleadresowych
wskazanych przez Użytkownika.

11. Kopie dokumentów przedsiębiorcy przesłanych w celu Autoryzacji Użytkownika są zamieszczane
i będą przechowywane na Koncie Użytkownika, w zakładce „Dokumenty”.
12. Autoryzacja Konta jest decyzją podejmowaną przez Spedytora w oparciu o niniejszy Regulamin
i wewnętrzne procedury weryfikacyjne, z uwzględnieniem ochrony interesów Spedytora i innych
Użytkowników, której pozytywny wynik oznacza możliwość korzystania z Platformy Connect Trans.
Decyzja o nadaniu autoryzacji Użytkownikowi jest uznaniowa, Spedytor może odmówić nadania
autoryzacji bez podania powodu.
13. Spedytor zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany danych wymaganych do tworzenia Konta,
Weryfikacji Użytkownika i Autoryzacji Konta na Platformie Connect Trans.
14. Spedytor w każdym momencie może uzależnić Autoryzację Konta lub dalsze korzystanie z całości
Usług przez Użytkownika od przedstawienia urzędowo poświadczonych dokumentów lub
ponownego przejścia procesu Autoryzacji (reautoryzacja).
15. Spedytor zastrzega sobie prawo do ponownej Autoryzacji Konta w przypadku zmiany danych
Użytkownika lub braku jego aktywności w okresie przekraczającym 30 dni.
16. Brak Autoryzacji Konta na skutek odmowy Autoryzacji, uchylenia Autoryzacji Konta, zablokowania
Konta na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu powodują automatyczny brak dostępu
do Platformy Connect Trans.
17. Spedytor może odmówić Autoryzacji Konta, jeżeli jest to uzasadnione słusznym interesem , Faktora
lub innych Użytkowników, a w szczególności w przypadkach:
a) prowadzenia przez Użytkowników lub podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane
z Użytkownikami działań sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, Regulaminem
lub dobrymi obyczajami, w tym wykorzystywania Bazy Danych Użytkowników lub
Oprogramowania do rozsyłania do Użytkowników niezamówionej informacji handlowej
(spamming) lub reklamowania działalności konkurencyjnej wobec Platformy Connect Trans,
b) nieregulowania przez Użytkowników zobowiązań finansowych wobec innych przedsiębiorców,
pod warunkiem udokumentowania tej okoliczności prawomocnym orzeczeniem sądu bądź
innym wiarygodnym dokumentem (np. informacją o długu z biura informacji gospodarczej),
c) uzasadnionego podejrzenia (uprawdopodobnionego danymi teleadresowymi i innymi źródłami
informacji) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
d) przekazania przez Użytkownika niepełnych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
informacji,
e) zawieszenie albo zamknięcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika,
f) uprawdopodobnionego podejrzenia, iż Użytkownik zajmuje się odsprzedażą, podzlecaniem lub
inną formą przekazywania do realizacji podmiotom trzecim zleceń transportowych
pozyskanych od Spedytora,
g) uprawdopodobnionego podejrzenia, iż Użytkownik będący Przewoźnikiem nie realizuje
osobiście zleceń transportowych przekazanych do realizacji przez Spedytora,

h) uprawdopodobnionego podejrzenia, iż Użytkownicy działają wspólnie i w porozumieniu celem
zawierania fikcyjnych transakcji,

V.

i)

gdy Spedytor uzyska informacje mogące świadczyć o podejmowaniu przez Użytkownika działań
sprzecznych z dobrym interesem , Faktora lub innych Użytkowników.

j)

Użytkownik nie posiada ważnej polisy ubezpieczeniowej OCP na kwotę nie mniejszą niż 300 tyś
USD.

UCHYLENIE AUTORYZACJI
1. Uchylenie Autoryzacji prowadzi do braku autoryzacji Konta i uniemożliwienia korzystania
z Platformy Connect Trans.
2. Spedytor może odmówić Autoryzacji Konta, jeżeli jest to uzasadnione słusznym interesem , Faktora
lub innych Użytkowników, a w szczególności w przypadkach:
a) Użytkownik przestał spełniać wymogi autoryzacji wskazane w punkcie 4 niniejszego
regulaminu.
b) utraty przez Użytkownika właściwości lub zezwoleń niezbędnych do pierwotnej Autoryzacji
Konta wskazanych w punkcie 4,
c) naruszenia postanowień dotyczących obowiązków Użytkowników wskazanych w niniejszym
Regulaminie, w szczególności w punkcie 7,
d) opóźnienia w płatności na rzecz, Spedytora, innego Użytkownika, Faktora lub innych
podmiotów powiązanych z Platformą Connect Trans trwającego powyżej 30 dni, co zostało
wykazane pisemnie,
e) dopuszczenia się przez Użytkownika rażącego niedbalstwa,
f) udostępnienie konta użytkownika osobą trzecim, nieupoważnionym lub którym została
odebrana autoryzacja.
3. Uchylenie Autoryzacji Konta może nastąpić na czas ponownej weryfikacji Użytkownika lub do dnia
uregulowania należności wobec Spedytora, Faktora lub innych Użytkowników
4. Spedytor może odmówić Autoryzacji Konta, jeżeli jest to uzasadnione słusznym interesem , Faktora
lub innych Użytkowników, a w szczególności w przypadkach:
a) blokadzie Konta,
b) przywróceniu Autoryzacji Konta Użytkownika na dotychczasowych warunkach,
c) przywróceniu Autoryzacji Konta na podstawie umowy o indywidualnych warunkach dostępu
do Usług,
d) pozostawienia uchylonej Autoryzacji Konta do dnia spełnienia warunków określonych przez
Spedytora w toku Weryfikacji.

VI.

PODSTAWY BLOKADY I USUNIĘCIA KONTA
1. Blokada Konta powoduje całkowitą utratę dostępu do Platformy Connect Trans.
2. Spedytor ma prawo zastosować blokadę na skutek rozwiązania Umowy z Usługobiorcą.
3. Odsprzedaż, ponowne ogłoszenie w innej platformie służącej do przyjmowania lub ogłaszania
zleceń transportowych, zlecanie podmiotom trzecim realizacji zlecenia, ładunku pozyskanego za
pośrednictwem Platformy Connect Trans, bez zgody dającego zlecenie Użytkownika lub Spedytora,
skutkuje blokadą Konta oraz obliguje Użytkownika do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za
korzystanie z Platformy, na rzecz Spedytora, w kwocie 1000,00 euro netto, za każdy przypadek
wyżej wymienionego działania w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu NBP z dnia
poprzedzającego dzień stwierdzenia naruszenia.
4. Uchylenie Autoryzacji Konta może nastąpić na czas ponownej weryfikacji Użytkownika lub do dnia
uregulowania należności wobec Spedytora, Faktora lub innych Użytkowników
5. Spedytor dokonuje blokady Konto także w przypadkach:
a) utraty przez Użytkownika własności lub zezwoleń niezbędnych do pierwotnej Autoryzacji Konta
wskazanych w pkt 4,
b) naruszenia postanowień Regulaminu, opóźnienia w płatności na rzecz Spedytora, innego
Użytkownika, Faktora lub innych podmiotów powiązanych z Platformą Connect Trans
trwającego powyżej 30 dni,c) przywróceniu Autoryzacji Konta na podstawie umowy
o indywidualnych warunkach dostępu do Usług,
c) upływu 90 dni od dnia uchylenia autoryzacji Konta i braku podstaw do przywrócenia
Autoryzacji.
d) gdy według oceny Spedytora podejmuje działania sprzeczne z dobrym interesem, Spedytora
Faktora lub innych Użytkowników.

VII.

PODSTAWY BLOKADY I USUNIĘCIA KONTA

1. Blokada Konta powoduje całkowitą utratę dostępu do Platformy Connect Trans.
2. Spedytor ma prawo zastosować blokadę na skutek rozwiązania Umowy z Usługobiorcą.
3. Odsprzedaż, ponowne ogłoszenie w innej platformie służącej do przyjmowania lub ogłaszania
zleceń transportowych, zlecanie podmiotom trzecim realizacji zlecenia, ładunku pozyskanego za
pośrednictwem Platformy Connect Trans, bez zgody dającego zlecenie Użytkownika lub Spedytora,
skutkuje blokadą Konta oraz obliguje Użytkownika do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za
korzystanie z Platformy, na rzecz Spedytora, w kwocie 1000,00 euro netto, za każdy przypadek
wyżej wymienionego działania w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu NBP z dnia
poprzedzającego dzień stwierdzenia naruszenia.
4. Uchylenie Autoryzacji Konta może nastąpić na czas ponownej weryfikacji Użytkownika lub do dnia
uregulowania należności wobec Spedytora, Faktora lub innych Użytkowników

5. Spedytor dokonuje blokady Konto także w przypadkach:
a) utraty przez Użytkownika własności lub zezwoleń niezbędnych do pierwotnej Autoryzacji Konta
wskazanych w pkt 4,
b) naruszenia postanowień Regulaminu, opóźnienia w płatności na rzecz Spedytora, innego
Użytkownika, Faktora lub innych podmiotów powiązanych z Platformą Connect Trans
trwającego powyżej 30 dni,
c) upływu 90 dni od dnia uchylenia autoryzacji Konta i braku podstaw do przywrócenia
Autoryzacji.
d) gdy według oceny Spedytora podejmuje działania sprzeczne z dobrym interesem, Spedytora
Faktora lub innych Użytkowników.

VIII.

OŚWIADCZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest zobowiązany do:
a) podania prawdziwych danych dotyczących przedsiębiorstwa Użytkownika,
b) zgłaszania przy rejestracji Konta aktualnych danych osobowych i teleadresowych,
c) poinformowania o:


każdej zmianie w składzie organów uprawnionych do reprezentacji Użytkownika,



każdej zmianie w składzie wspólników w spółce osobowej lub cywilnej Użytkownika
lub,



każdej zmianie w składzie udziałowców/akcjonariuszy Użytkownika, posiadających co
najmniej procent udziałów/akcji,



utracie zdolności do czynności prawnych,



uprawomocnieniu się orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,



złożeniu przez Użytkownika wniosku o ogłoszenie upadłości, restrukturyzacji, sanacji
lub likwidacji,



wszczęciu postępowania egzekucyjnego z zorganizowanej części przedsiębiorstwa,



dokonaniu zajęcia udziałów przez organ upoważniony z prawem wykonywania głosu
na walnym zgromadzeniu wspólników,



powołaniu kuratora dla Użytkownika,



rozpoczęciu procesu przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.

2. Użytkownik nie ma prawa:
a) korzystać z Kont innych Użytkowników,
b) udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
c) udostępniać swojego Konta osobom trzecim,

d) dokonać sprzedaży, darowizny, cesji lub innej formy zmiany własności konta Użytkownika,
e) przyjmować zleceń na rzecz podmiotów innych niż Użytkownik,
f)

żądać wystawienia Faktury lub Faktury Pro Formy na inny podmiot niż Użytkownik,

g) usuwać dokumentów oraz danych umieszczonych na Koncie Użytkownika, chyba że są one
natychmiast zastępowane innymi aktualnymi danymi,
h) korzystać z funkcji i narzędzi Platformy Connect Trans niezgodnie z przeznaczeniem (np.
zamieszczać dane kontaktowe w polu opis przy ofercie, publikować treści reklamowe
publikować treści sprzecznych z przepisami lub dobrymi obyczajami etc.),
i)

umieszczać na Platformie Connect Trans materiałów tekstowych czy graficznych naruszających
prawa lub prawem chronione dobra, osób trzecich.

3. Użytkownik jest zobowiązany poinformować Spedytora drogą elektroniczną lub poprzez kontakt
z działem obsługi klienta o planowanym zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej
w czasie umożliwiającym rozwiązanie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy Connect Trans zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego
Regulaminu, a w szczególności do:
a) działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
b) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta,
c) nieudostępniania danych do logowania osobom trzecim ani nieudostępniania możliwości
korzystania z Konta w żaden inny sposób,
d) niezwłocznego powiadomienia o każdym przypadku pozyskania danych do logowania przez
osobę trzecią,
e) niepodszywania się pod inne osoby,
f)

nienaruszania tajemnicy korespondencji.

5. Treści w polach edytowalnych w ramach Platformy Connect Trans powinny być zredagowane
w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
a) wulgaryzmów, treści propagujących przemoc oraz nawołujących do szerzenia nienawiści,
rasizmu, ksenofobii i konfliktów między narodami,
b) informacji w zapisie pionowym,
c) treści o charakterze reklamowym,
d) skrótowych i zakamuflowanych treści naruszających Regulamin lub przepisy powszechnie
obowiązującego prawa,
e) informacji o charakterze kontaktowym (adres email, dane adresowe, adresy stron www, numer
na komunikatorze lub inne),
f)

opinii o innych Użytkownikach poza miejscami i formatkami do tego wyznaczonymi.

6. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od innych niepożądanych zachowań, w tym
w szczególności polegających na istotnym obciążaniu serwerów lub łączy z których korzysta
Platforma.
7. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie komentarzy i oceny współpracy przez Spedytora na
Platformie Connect oraz w innych serwisach przeznaczonych do oceny przedsiębiorców.

IX.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA

1. Spedytor dołoży wszelkich starań, aby:
a) Oprogramowanie oraz dostępne za jego pośrednictwem produkty były osiągalne, przez co
należy rozumieć działanie podstawowych funkcjonalności w ramach produktu, na poziomie 95
% w skali roku (SLA)
b) czas usunięcia ewentualnych awarii (rozumianych jako całkowita niedostępność produktu, tj.
brak dostępu do jego podstawowych funkcjonalności) nie był dłuższy niż 48 godzin (nie
wliczając dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót),
c) czas ewentualnych ograniczeń dostępu do produktu nie był dłuższy niż 72 godziny (nie wliczając
dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót),
d) przerwy konserwacyjne odbywały się nie częściej niż dwa razy w miesiącu po 4 godziny, każda
pomiędzy godzinami 19.00 – 6.00 albo w soboty i dni ustawowo wolne od pracy bez ograniczeń
godzinowych, przy czym wyłączona jest odpowiedzialność Spedytora za awarie wynikające
z działania siły wyższej, czynników niezależnych od Spedytora, w tym niedozwolonej ingerencji
Użytkowników lub osób trzecich.
2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w tym
w szczególności za:
a) brak dostępu do produktów na skutek sankcji nałożonych zgodnie z Regulaminem,
b) brak dostępu lub niepełny dostęp do produktów wynikający z Oprogramowania lub zaplecza
technicznego Użytkownika,
c) utratę wszystkich danych Użytkowników znajdujących się na serwerach nienależących do
3. Spedytor jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Użytkownikowi wyłącznie z winy umyślnej.
4. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników a w szczególności
za:
a) prawdziwość danych przedstawionych przez Użytkownika w procesie Rejestracji i Autoryzacji,
b) treści przekazywane i publikowane za pośrednictwem Platformy Connect Trans,
c) nie zawarcie, nienależyte wykonanie bądź niewykonywanie przez Użytkowników umów
zawartych z innymi Użytkownikami,
d) działania Użytkowników oraz osób trzecich naruszające postanowienia Regulaminu,
e) niewypłacalność Użytkowników,

f) uchylenia bądź powstrzymania się od udzielenia Autoryzacji Konta i utracenie przez
Użytkownika korzyści w związku z tym,
g) usunięcie, zablokowanie Konta albo dostępu do części lub całości Usług wobec każdego
Użytkownika, którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem,
przepisami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami, jak również jeżeli działania te
zagrażają lub naruszają interes lub innych Użytkowników,
h) usunięcie ofert Użytkownika,
i)

skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do Konta Użytkownika, niezależnie od
sposobu, w jaki do tego doszło (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika,
złamanie hasła przez osobę trzecią),

j)

dane pochodzące z systemów zewnętrznych lub publikowane przez podmioty inne niż
Spedytor.

5. Spedytor zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania, a także dokonywania zmian i oddziaływania
na stronę techniczną Konta w każdy inny sposób, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia
prawidłowego działania.
6. Spedytor może usunąć lub zablokować Konto albo dostęp do części lub całości Usług każdemu
Użytkownikowi, którego działania naruszają interes lub innych Użytkowników. Zasady usunięcia
i blokady Konta określa niniejszy Regulamin.
7. W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań naruszających Regulamin, Użytkownik
zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Spedytora kary umownej w wysokości 1000,00 euro netto.
8. Spedytor zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikowi niezapowiedzianych wiadomości, do
których zaliczają się informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Platformy Connect
Trans.

X.

DOSTĘP DO PLATFORMY
1. Dostęp do Platformy Connect Trans następuje w chwili rejestracji Konta na poziomie
podstawowym. Po Weryfikacji i uzyskaniu Autoryzacji Użytkownik otrzymuje dostęp do kolejnych
funkcjonalności.

XI.

ZAWARCIE UMOWY PRZEWOZU

1. Przewoźnik, po uzyskaniu dostępu do Platformy Connect Trans oraz zawarcia umowy
o autofakturowanie z Spedytorem ma możliwość wyrażenie gotowość do zawarcia umowy
przewozu za pośrednictwem Platformy Connect Trans przez zaakceptowanie warunków przewozu
co następuje przez zaakceptowanie elektronicznie formatki zawierającej wszelkie informacje
związane z przewozem ładunku lub przez podpisanie zlecenia transportowego. Przewoźnik może
skorzystać z usługi ciągłego prowadzenia pojazdu przez Spedytora co wiąże się z koniecznością
minimalnej 14 dniowej dyspozycji.

2. Zawarcie umowy przewozu następuje w chwili przesłania zlecenia transportowego przez Spedytora
do Przewoźnika i zaakceptowania przez Przewoźnika zlecenia za pośrednictwem Platformę Cennect
Trans, mailowo lub przez odesłanie podpisanego egzemplarza zlecenia Spedytorowi lub nie
odmówienia jego realizacji w określonym w zleceniu terminie.
3. Przewoźnik akceptując warunki przewozu, jest zobowiązany posiadać pełną zdolność do
osobistego wykonania danego transportu, przez co należy rozumieć posiadanie odpowiedniego
taboru oraz odpowiednich zezwoleń. Uchybienie w tym zakresie będzie poczytane jako rażące
niedbalstwo, a Przewoźnik w pełni odpowiada za koszty, szkody i straty poniesione przez Spedytora
innych Użytkowników, lub Faktora, które poprzez owo rażące niedbalstwo zaistniały.

XII.

CENA I PŁATNOŚCI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1. Usługi świadczone przez Spedytora są odpłatne.
2. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, sposób naliczania, a także
zasady wystawiania i przesyłania Faktur reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Spedytor zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża zgodę na:
a) wystawianie i przesyłanie Faktur tytułem świadczonych Usług w formie elektronicznej,
b) otrzymywanie Faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru.

XIII.

FAKTORING
1. Platforma Connect Trans ułatwia zawarcie umowy z Faktorem przez udostępnienie
bezpośredniego linku do platformy internetowej administrowanej przez Faktora,
umożliwiającej zawarcie umowy faktoringu.
2. Użytkownik może zawrzeć umowę faktoringu, aby otrzymać płatność za zrealizowany transport
w terminie określonym w umowie faktoringu zawartej z Faktorem.
3. Użytkownik, celem skorzystania z usługi faktoringu, będzie zobowiązany do przelewu na
Faktora własności wierzytelności, powstałej tytułem zrealizowanego transportu. Przelew
wierzytelności odbywa się na warunkach ustalonych w umowie między Faktorem
a Użytkownikiem.
4. Użytkownik, celem skorzystania z usługi faktoringu, czyli przyspieszonej płatności, może być
zobowiązany do przystąpienia do długu.
5. Faktor realizuje umowę faktoringową odpłatnie, wynagrodzenie Faktora jest uzależnione od
wysokości frachtu, wysokość wynagrodzenia Faktora jest ustalana w umowie faktoringu.
Użytkownik otrzyma od Faktora fakturę za wyświadczoną usługę. Tryb pobrania wynagrodzenia
przez Faktora odbywa się na warunkach ustalonych w umowie między Faktorem
a Użytkownikiem.

6. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że Spedytor nie ustala, nie reguluje ani nie
ma wpływu na warunki umowy faktoringu i przelewu wierzytelności zawartej miedzy
Użytkownikiem a Faktorem.
7. Platforma Connect Trans ułatwia zawarcie umowy z Faktorem przez udostępnienie
bezpośredniego linku do platformy internetowej administrowanej przez Faktora,
umożliwiającej zawarcie umowy faktoringu.
8. Użytkownik może zawrzeć umowę faktoringu, aby otrzymać płatność za zrealizowany transport
w terminie określonym w umowie faktoringu zawartej z Faktorem.
9. Użytkownik, celem skorzystania z usługi faktoringu, będzie zobowiązany do przelewu na
Faktora własności wierzytelności, powstałej tytułem zrealizowanego transportu. Przelew
wierzytelności odbywa się na warunkach ustalonych w umowie między Faktorem
a Użytkownikiem.
10. Użytkownik, celem skorzystania z usługi faktoringu, czyli przyspieszonej płatności, może być
zobowiązany do przystąpienia do długu.
11. Faktor realizuje umowę faktoringową odpłatnie, wynagrodzenie Faktora jest uzależnione od
wysokości frachtu, wysokość wynagrodzenia Faktora jest ustalana w umowie faktoringu.
Użytkownik otrzyma od Faktora fakturę za wyświadczoną usługę. Tryb pobrania wynagrodzenia
przez Faktora odbywa się na warunkach ustalonych w umowie między Faktorem
a Użytkownikiem.
12. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że Spedytor nie ustala, nie reguluje ani nie
ma wpływu na warunki umowy faktoringu i przelewu wierzytelności zawartej miedzy
Użytkownikiem a Faktorem.

XIV.

REKLAMACJE

1. Reklamacja może być złożona:
a) pisemnie i przesłana na adres siedziby Spedytora,
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@connect-trans.pl
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), login oraz adres zamieszkania bądź siedziby Użytkownika
zwanego dalej „Reklamującym”,
b) określenie przedmiotu reklamacji,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
3. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia powyższych warunków, Spedytor niezwłocznie
poinformuje o konieczności jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 dni i zakres tego
uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje
pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. Spedytor rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej złożenia. Spedytor
zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie
odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych lub
tłumaczeń, o czym niezwłocznie poinformuje Reklamującego.
5. Odpowiedź na reklamację może być udzielona:
a) pisemnie, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres Reklamującego,
b) drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamującego adres poczty elektronicznej,
c) telefonicznie.
6. Spedytor zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli reklamacja nie
będzie zawierać danych wystarczających do identyfikacji Użytkownika lub podmiotu, który wniósł
reklamację lub nie będzie zawierać danych umożliwiających udzielenia i wysłania odpowiedzi
reklamacyjnej.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji.

XV.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CONNECT TRANS SOLUTIONS Sp. z o.o. ul.
Górska 58, Siepraw 32-447 wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
pod numerem KRS: 808923, NIP: 6812078917, REGON: 384626012 posiadająca kapitał zakładowy
w wysokości 50 000,00 zł., adres strony internetowej: http://connect-trans.pl/, adres e-mail:
biuro@connect-trans.pl, numer telefonu: +48 538 223 478 (dalej jako „Administrator”).
2. Rejestrując Konto na portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego
danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami
prawa, o których mowa w pkt. 1 ust 2. Regulaminu.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:
a) zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług, a także prowadzenia Konta, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu
bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym w celach analitycznych i statystycznych, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d) prowadzenia marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, wyłącznie jednak na
podstawie zgody Użytkownika- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

e) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ewentualnym
ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1
lit.RODO.
4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie w zakresie niezbędnym do Rejestracji
Konta oraz prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. W związku z realizacją Umowy Administrator
będzie przetwarzał dane osobowe wymagane przez przepisy prawa, a w szczególności dane
identyfikacyjne i kontaktowe, w tym dane geolokalizacyjne, a także informacje dotyczące
prowadzonego przez Użytkownika przedsiębiorstwa transportowego, spedycyjnego.
5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji Umowy. Odmowa podania danych
uniemożliwia zarówno Rejestrację Konta, jak i świadczenie Usług na rzecz Użytkownika.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na
zlecenie Administratora tj.: dostawcom usług IT, dostawcom usług telekomunikacyjnych,
operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom
archiwizującym oraz usuwającym dane, a także kancelariom prawnym oraz innym
podwykonawcom, z których usług Administrator korzysta w celu świadczenia Usług. Ponadto dane
osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do uprawnionych na podstawie przepisów prawa
organów władzy publicznej, takich jak organy podatkowe, policja, sądy czy komornicy.
7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z wyjątkiem podmiotów mających swoje siedziby w państwach, które zgodnie
z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych oraz
podmiotów mających swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej będących
sygnatariuszami programu Privacy Shield (np. Google, Microsoft).
8. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu świadczenia Usług będą przetwarzane przez
okres świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń
wynikających z Umowy lub do momentu wygaśnięcia zgodnego z przepisami prawa obowiązku
przechowywania danych, w szczególności dotyczącego obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych i podatkowych. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do
Użytkowników treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub
wniesienia skutecznego sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celach
opisanych w niniejszym punkcie należy zwrócić się do Administratora pod adresem siedziby spółki
lub adresem e-mail: biuro@connect-trans.pl.
10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Po każdej zmianie danych osobowych wskazanych podczas Rejestracji, Użytkownik ma obowiązek
niezwłocznej aktualizacji tych danych.

12. Administrator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych osobowych
Użytkowników, które są przetwarzane w ramach świadczonych Usług, poprzez dobór odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych i gromadzonych
danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed
ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

XVI.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Użytkownik jest Administratorem
współpracowników.

danych

osobowych

swoich

pracowników

oraz

2. Spedytor jest Przetwarzającym w stosunku do danych osób, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. W związku z zawarciem pomiędzy Spedytorem a Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług,
Użytkownik (Administrator) powierza Spedytorowi (Przetwarzającemu) do przetwarzania na
podstawie niniejszego Regulaminu dane osobowe, w stosunku do których to Użytkownik pełni rolę
Administratora. Spedytor zobowiązuje się zaś do ich przetwarzania w granicach określonych
Umową, niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Użytkownik oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza do przetwarzania oraz że
posiada podstawy prawne przetwarzania tych danych, a powierzenie danych nie naruszy praw
podmiotów tych danych oraz jakichkolwiek osób trzecich ani też przepisów prawa.
5. Dane są przez Użytkownika powierzane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.
6. Spedytor powiadomi Użytkownika o wszelkich działaniach właściwych organów administracji
publicznej związanych z przetwarzaniem danych przez Spedytora.
7. Spedytor oświadcza, że powierzone dane przetwarzane będą przez niego zgodnie z Umową,
niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.
8. Przetwarzanie powierzonych danych dokonywane będzie przez Spedytora wyłącznie w celu
prawidłowego wykonania Umowy.
9. Spedytor oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych zostały
zapoznane z polityką ochrony danych osobowych i procedurą pracy w systemie informatycznym,
a nadto przeszkolone i zobowiązane do prawidłowej ochrony danych osobowych oraz zachowania
poufności przetwarzanych danych.
10. Spedytor podejmuje wszelkie działania niezbędne w celu ochrony powierzonych do przetwarzania
danych osobowych, poprzez dobór odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę przetwarzanych i gromadzonych danych, w szczególności przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również ich przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa.
11. W miarę możliwości Spedytor pomaga Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązać się
z obowiązku odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązania się z obowiązków

przewidzianych przez art. 32-36 RODO w zakresie danych, które zostały powierzone mu do
przetwarzania.
12. Użytkownik zasadnie do art. 28 ust.3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez
Spedytora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych spełniają
postanowienia Umowy oraz wymogi nałożone przez RODO.
13. Spedytor zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Użytkownika, nie dłuższym jednak niż 7 dni.
14. Spedytor udostępnia Użytkowników i wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 RODO.
15. Spedytor może powierzyć dane osobowe w zakresie objętym Umową oraz niniejszym
Regulaminem do dalszego przetwarzania podwykonawcom, wyłącznie w celu wykonania Umowy
oraz po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownikaw tym przedmiocie.
16. Podwykonawca powinien spełniać te same obowiązki oraz zapewniać te same gwarancje, które
nałożone zostały na Spedytora.
17. Spedytor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Użytkownika za niewywiązanie się ze
spoczywających na Podwykonawcy obowiązków związanych z ochroną danych osobowych oraz
tajemnicą informacji.
18. Spedytor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie
z treścią oraz zakresem Umowy i niniejszego Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
19. Spedytor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów i danych
osobowych otrzymanych od Użytkownika oraz osób współpracujących z Użytkownikiem oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
20. Spedytor oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania tajemnicy danych poufnych
nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez uprzedniej pisemnej zgody
Użytkownika w celu innym niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub też postanowień Umowy.
21. Po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem danych na rzecz Użytkownika,
w zależności od decyzji Usługobiorcy, w szczególności w przypadku rozwiązania Umowy – Spedytor:
a) usuwa dane,
b) zwraca Usługobiorcy wszelkie dane oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie (chyba że prawo
Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują
przechowywanie danych osobowych).

XVII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spedytor publikuje zmiany Regulaminu na stronie https://connect-trans.pl/dokumenty-dopobrania/
2. Spedytor ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany
wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej
wskazanej w pkt. 1.
3. Zmiana danych teleadresowych (w tym adresów elektronicznych i adresów stron WWW)
wskazanych w Regulaminie lub oczywiste pomyłki pisarskie nie stanowią zmiany Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Umowie ma zastosowanie prawo
właściwe dla Spedytora .
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby lub Sąd Rejonowy
w Tarnowie.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – Cennik
1. Spedytor pobiera za Usługi związane z funkcjonowaniem Platformy Connect Trans opłatę
rejestracyjną w wysokości 1,00 zł brutto.
2. Opłata, o której mowa powyżej, nie podlega zwrotowi i stanowi dochód Spedytora.
3. Spedytor publikuje zmiany Regulaminu na stronie https://connect-trans.pl/dokumenty-dopobrania/
4. Spedytor zastrzega prawo do możliwości okresowego obniżenia opłat i prowizji w ramach
ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

