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REGULAMIN  
ŚWIADCZENIA USŁUGI WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ORAZ KORZYSTANIA Z SYSTEMU  

 
§ 1 [Postanowienia ogólne] 

1. Użytym w niniejszym Regulaminie określeniom nadano 
następujące znaczenie: 
1) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia 

usług windykacji należności oraz korzystania z 
Systemu, wraz ze wszystkimi jego załącznikami; 

2) Umowa – umowa zlecenia czynności 
windykacyjnych na podstawie, której Klient zleca 
Spółce dokonanie czynności zmierzających do 
odzyskania należności przysługujących mu od 
Dłużnika;  

3) Usługa – usługa prowadzenia Windykacji lub 
Egzekucji; 

4) Konto – prowadzone dla Klienta konto pod domeną 
www.vibil.eu, za pomocą którego Klient korzysta z 
Serwisu. 

5) Wierzytelność (Dług) – przysługująca Klientowi 
względem Dłużnika wierzytelność stanowiąca 
kwotę pieniężną, którą wynika ze stosunku 
prawnego łączącego Klienta z Dłużnikiem, a którą 
Dłużnik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Klienta, 
obejmująca zarówno należność główną jak również 
odsetki oraz inne koszty; 

6) Wierzyciel – Klient, któremu przysługuje 
Wierzytelność względem Dłużnika; 

7) Klient – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, 
osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, który nie jest 
konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22[1] 
Kodeksu cywilnego, a który zleca Spółce 
prowadzenie działań Windykacji lub Egzekucji 
zmierzających do zaspokojenia Wymagalnej 
Wierzytelności ze wszystkich składników majątku 
Dłużnika; 

8) Dłużnik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 
będąca Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 646), 
utworzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i 
mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej, w 
stosunku do której Klient posiada Wymagalną 
Wierzytelność; 

9) Wymagalna Wierzytelność – wierzytelność 
przysługująca Klientowi, wynikająca z prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej lub 
zawodowej, której termin płatności nadszedł; 

10) DPD – liczba dni zaległości w zapłacie, liczona od 
dnia, w którym nastąpiła Wymagalność 
Wierzytelności; 

11) Należność główna – część Wierzytelności, 
stanowiąca podstawowe świadczenie pieniężne 
jakie Dłużnik winien uiścić na rzecz Klienta, bez 
odsetek i innych kosztów; 

12) Opłata – Kwota pieniężna, którą Klient 
zobowiązany jest wpłacić Spółce lub na rachunek 
sądu albo komornika, stanowiąca wydatek, zaliczkę 
lub opłatę związaną z prowadzeniem Windykacji 
lub Egzekucji; 

13) WPS – wartość przedmiotu sporu stanowiąca 
podaną w pozwie kwotę pieniężną, jakiej domaga 
się Klient od Dłużnika, zaokrąglona w górę do 
pełnych złotych. 

14) Spółka – VIBIL Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach 
(40-748) Katowice ul. Słonecznikowa 26G wpisana 
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 
Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr 0000250918, o nr NIP 
9542544089 oraz nr REGON 240311205 o kapitale 
zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN w całości 
opłaconym; 

15) Serwis / System – system informatyczny dostępny 
poprzez sieć Internet i działający pod domeną 
www.vibil.eu służący do rejestracji oraz obsługi 
spraw windykacyjnych zlecanych przez Klienta na 
rzecz Spółki;   

16) Kancelaria – Kancelaria JK Legal J. Olejarz sp.k. z 
siedzibą w Katowicach (40-748) Katowice ul. 
Słonecznikowa 26G wpisana do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice 
Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy 
KRS pod nr 0000557816, o nr NIP 6342839708 oraz 
nr REGON 361520228 świadcząca usługi 
zastępstwa procesowego na rzecz i w imieniu 
Klienta w postępowaniu sądowym oraz 
egzekucyjnym. 

17) Ugoda – porozumienie sporządzone na piśmie 
pomiędzy Klientem a Dłużnikiem określające 
sposób zapłaty Wierzytelności, które może być 
zawarte przed sądem (Ugoda sądowa) lub poza 
postępowaniem sądowym (Ugoda pozasądowa); 

18) EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze 
uregulowane w art.  

19) e-Sąd – Sąd Rejonowy w Lublinie 
20) KRD – Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji 

Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
działającym na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 
2003 roku o udostępnianiu informacji 
gospodarczych (Dz. U. z 2003 r. nr 50, poz. 424 ze 
zm.);  

21) Windykacja:  
a) Windykacja polubowna - postępowanie 
prowadzone przez Spółkę zmierzające do spłaty 
Wierzytelności na rzecz Klienta w drodze 
postępowania polubownego (rozmowy 
telefoniczne, wysyłka SMS-ów, wysyłka 
korespondencji mailowej lub papierowej na etapie 
przedsądowym)  
b) Windykacja prawna - postępowanie sądowe 
prowadzone przez Kancelarię zgodnie z przepisami 
Kodeksu postępowania cywilnego zmierzające do 
uzyskania tytułu wykonawczego, stanowiącego 
podstawę do prowadzenia postępowania Egzekucji; 

22) Egzekucja – egzekucję sądową prowadzoną przez 
komornika sądowego na podstawie tytułu 
wykonawczego, której celem jest zaspokojenie 
Wierzytelności Klienta na skutek dokonywania 
czynności egzekucyjnych zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa. 

23) Zlecenie – przekazanie przez Klienta za 
pośrednictwem Systemu danych, informacji i 
dokumentów dotyczących pojedynczej Wymagalnej 
Wierzytelności, w stosunku do której Spółka ma 
podjąć działania Windykacyjne oraz Egzekucyjne. Z 
chwilą przekazania zlecenia do Systemu Klient 
składa ofertę zawarcia umowy zlecenia Windykacji 
i Egzekucji na warunkach określonych w 
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Regulaminie oraz Umowie. Z chwilą potwierdzenia 
przez Spółkę przyjęcia Zlecenia pomiędzy Klientem 
a Spółką następuje zawarcie umowy zlecenia 
obejmującego działania Windykacyjne i 
Egzekucyjne świadczone zgodnie z Regulaminem 
oraz zawartą Umową w zakresie tego Zlecenia. 

2. Niniejszy Regulamin określa sposób zawierania Umowy 
oraz prowadzenia czynności Windykacyjnych i/lub 
Egzekucyjnych na rzecz Klienta a także przekazywania 
Wierzytelności do Kancelarii celem inicjowania i 
prowadzenia przez nią w imieniu Klienta czynności 
Windykacji i Egzekucji dotyczących Zlecenia, a także 
zasady i tryb rozwiązania Umowy, cofnięcia Zlecenia oraz 
postepowania reklamacyjnego.  

 
§2 [Przedmiot usługi] 

1. Na podstawie zawartej Umowy i na zasadach określnych 
w Regulaminach Klient z wykorzystaniem Systemu zleca 
za wynagrodzeniem Spółce prowadzenia działań 
Windykacyjnych i/lub Egzekucyjnych względem jego 
Dłużnika, a Spółka zlecenie to przyjmuje.   

2. Przedmiotem Zlecenia mogą być jedynie Wierzytelności 
pieniężne, o wartości nie niższej niż 300,00 zł i nie 
wyższej niż 150.000,00 zł, które wynikają z czynności 
prawnych zawartych i wykonanych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach cywilnych, 
gospodarczych oraz pracowniczych, 
udokumentowanych zawartą umową, rachunkiem, 
fakturą, notą księgową, potwierdzeniem salda lub 
oświadczeniem o uznaniu długu albo innym 
dokumentem urzędowym lub prywatnym, z którego 
wynika nie budzące wątpliwości roszczenie pieniężne 
względem Dłużnika oraz które wynika z prowadzonej 
przez Klienta działalności gospodarczej lub zawodowej. 

3. Przedmiotem Zlecenia nie mogą być Wierzytelności 
nieistniejące, wynikające z czynów stanowiących 
przestępstwo, a także przedawnione oraz te, co do 
których brak jest dokumentów potwierdzających 
istnienie roszczenia lub takich, które są oczywiście 
bezzasadne. 

4. Spółka na podstawie odrębnych porozumień może 
uzgodnić z Klientem inne niż określone w ust. 2 wartości 
przyjmowanych do Windykacji Wierzytelności, jak 
również może ustalić przyjmowanie Wierzytelności 
przedawnionych. 

5. Klient przyjmuje do wiadomości oraz oświadcza, że 
Zlecenia obejmujące Wierzytelności przekazywane przez 
niego do Windykacji i/lub Egzekucji istnieją, są 
Wierzytelnościami Wymagalnymi, nie wynikają one z 
czynów zabronionych (przestępstwa), w stosunku do 
Wierzytelności nie było prowadzone postepowanie 
sądowe lub egzekucyjne, nie są one przedawnione, tj. od 
dnia ich wymagalności nie upłynął okres 3 lat, lub krótszy, 
jeżeli taki krótszy okres wynika z wynika z odpowiednich 
przepisów, a dłużnik nie znajduje się w likwidacji lub 
upadłości. 

6. Spółka przyjmuje jedynie Zlecenie w stosunku do 
Dłużników posiadających zdolność prawną oraz pełną 
zdolność do czynności prawnych, których miejsce 
zamieszkania lub siedziba są znane i zostały wskazane 

przez Klienta. W przypadku braku miejsca zamieszkania 

Dłużnika lub braku wskazania siedziby Dłużnika, Spółka 

może przeprowadzić czynności zmierzające do jego ustalenia 

za odrębnym wynagrodzeniem. Koszty związane z 

ustaleniem miejsca zamieszkania lub siedziby Dłużnika, jak 

również koszty poszukiwania majątku Dłużnika ponosi 

Klient. 

7. Spółka nie przyjmuje Zlecenia i nie prowadzi Windykacji 
lub Egzekucji w stosunku do Dłużników, którzy nie mają 

stałego miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także jeżeli Dłużnik nie posiada 

obywatelstwa polskiego lub przedsiębiorca nie został 

utworzony zgodnie z prawem polskim. 
8. W przypadku Wierzytelności, co do których nastąpiło 

przedawnienie, a także tych, które nie spełniają 
warunków określonych w niniejszym paragrafie Spółka 
może je przyjąć do Windykacji lub Egzekucji na zasadach 
ustalonych w odrębnej umowie z Klientem.   

9. Klient przekazując Wierzytelność oraz akceptując 
niniejszy Regulamin jednocześnie oświadczają, że 
Wierzytelności co do których Spółka ma prowadzić 
działania Windykacyjne i/lub Egzekucyjne spełniają 
wymogi określone w niniejszym paragrafie. Klient 
przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi 
odpowiedzialności za niezgodne z prawdą oświadczenie 
Klienta do Wierzytelności, jej kwoty, podstawy prawnej 
jak i osoby Dłużnika, jak również za podanie danych 
niepełnych lub przesłania nieprawdziwych, 
nierzetelnych lub podrobionych lub przerobionych 
dokumentów albo ich kopii.   

 
§3 [Prawa autorskie] 

1. Wszelkie prawa autorskie do Systemu, w tym autorskie 
prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do 
nazwy, domen internetowych oraz innych materiałów 
lub Serwisu stanowią własność Spółki lub zostały jej 
udostępnione na podstawie stosownych umów i 
podlegają ochronie prawnej zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

2. Bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
zgody Spółki, żadne elementy wchodzące w skład 
Systemu lub Serwisu nie mogą być w jakikolwiek sposób 
wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone lub 
udostępnione publicznie. 

3. Klient uprawniony jest do korzystania z Systemu jedynie 
na warunkach określonych w Regulaminie lub Umowie. 

4. Zawarcie Umowy nie stanowi jakiegokolwiek 
upoważnienia lub licencji do korzystania z autorskich 
praw majątkowych w tym praw zależnych, praw 
własności intelektualnej oraz innych materiałów 
dotyczących Systemu lub Serwisu. 

 
§4 [Rejestracja Konta i Dane osobowe] 

1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie 
oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, 
które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego 
pola w Systemie, Klient lub osoba przez niego 
upoważniona składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę 
na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

2. Podczas rejestracji Konta w Systemie Klient podaje dane 
go dotyczące, przy czym Spółka może określić te dane, 
których podanie jest niezbędne i które obejmują w 
szczególności: 

a) nazwę firmy; 

b) imię i nazwisko właściciela firmy; 

c) nr NIP; 

d) adres siedziby; 

e) adres korespondencyjny; 

f) adres elektroniczny; 

g) nr telefonu, faksu, strony www, o ile je posiada; 
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h) dodatkowe dane związane ze świadczoną przez 
Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową. 

3. Administratorem danych osobowych Klientów a także 
Użytkowników jest Spółka. W zakresie danych 
osobowych Dłużników Spółka działa jako Procesor. 
Wszelkie dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia 
i wykonaniem Umowy oraz w celu realizacji Zlecenia. 

4. Spółka przetwarzając dane osobowe stosuje 
odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu 
ochrony danych, w szczególności ochronę danych 
osobowych podczas ich przetwarzania zapewnia 
stosowane protokoły bezpieczeństwa SSL. 

5. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, a także w 
przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia 
prawnie usprawiedliwionych celów Spółki jako 
administratora danych oraz w celach, na które 
Użytkownik wyrazi zgodę. Podawanie przez Klientów, 
Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne, 
jednakże odmowa podania określonych danych może 
uniemożliwić rejestrację oraz korzystanie z Serwisu lub 
Oprogramowania. Osoby, których dane są przetwarzane 
mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania, a także do żądania zaprzestania 
przetwarzania swoich danych. Administrator nie ponosi 
odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych 
przez Klienta. 

 
§ 5 [Zawarcie Umowy] 

1. Podstawą świadczenia Usług przez Spółkę w ramach 
przyjętego Zlecenia jest założenie przez Klienta Konta w 
Serwisie oraz akceptacja treści Regulaminu wraz 
załącznikami, które w światle art. 384 Kodeksu 
cywilnego w zw. z art. 60 Kodeksu cywilnego jest 
traktowane jako oświadczenie woli rejestrującego się 
Klienta, akceptujące, wszystkie postanowienia 
Regulaminu (zawarcie Umowy). 

2. Akceptacja Regulaminu wraz z Załącznikami oznacza, iż 
Klient oświadcza, że: 
a) zapoznał się z Regulaminem oraz załącznikami, 

akceptuje wszystkie postanowienia i zobowiązuje 
się do ich przestrzegania; 

b) zobowiązał się do podawania wszelkich danych 
zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, a także 
ponosi odpowiedzialność za wszelkie wprowadzone 
dane, w tym dane osobowe, na swoim koncie w 
Systemie.  

3. Podstawą wszczęcia i prowadzenia postępowania 
Windykacyjnego i/lub Egzekucji przez Spółkę jest 
założenie Konta w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu, 
a także udzielenie Spółce pełnomocnictwa do udzielenia 
przez Spółkę pełnomocnictwa procesowego w imieniu 
Klienta na rzecz radcy prawnego lub adwokata z 
Kancelarii, w celu realizacji Zlecenia Windykacji prawnej 
i Egzekucji. 

4. Z chwilą zawarcia Umowy na zasadach określonych w 
Regulaminie, Klient jako mocodawca udziela Spółce 
pełnomocnictwa do udzielenia przez Spółkę w imieniu i 
na rzecz Klienta pełnomocnictwa procesowego ogólnego 
z prawem dalszej substytucji oraz udzieleniem 
upoważnienia dla aplikanta radcowskiego lub 
adwokackiego. Pełnomocnictwo udzielane przez Klienta 
obejmuje umocowanie dla pełnomocnika do zawarcia 
ugody oraz odbioru kwoty Wierzytelności od Dłużnika na 
warunkach określonych przez pełnomocnika, z tym 
zastrzeżeniem, że Spółka jako pełnomocnik nie może bez 

zgody Klienta zwolnić Dłużnika z Długu w zakresie 
Należności głównej.  

5. Założenie Konta w Serwisie, akceptacja niniejszego 
Regulaminu oraz udzielenie pełnomocnictwa następują 
na zasadach określonych przez Spółkę w Serwisie. Spółka 
określa także zasady związane z prowadzeniem Konta dla 
Klienta, a także świadczeniem usług w formie 
elektronicznej w odpowiednim regulaminie dostępnym 
na stronie Serwisu. 

6. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 
Regulaminem, a oraz innymi dokumentami, które zostaną 
mu udostępnione przez Spółkę, a także informowania 
Spółki o każdej zmianie danych Klienta, Dłużnika jak 
również o wszelkich istotnych zmianach w zakresie 
Wierzytelności lub Zlecenia. 

7. Klient nie może powierzyć zleconej sprawy do Windykacji 
i/lub Egzekucji do prowadzenia innej osobie trzeciej do 
chwili, gdy Zlecenie obowiązuje. Jeżeli Wierzytelność była 
już dochodzona przed jej Zleceniem Spółce, w tym przez 
adwokata lub radcę prawnego albo inną osobę, Klient 
zobowiązany przed jej zleceniem do rozwiązania umów z 
tymi osobami oraz wypowiedzenia udzielonych im 
pełnomocnictw. 

8. Klient po założeniu Konta i zaakceptowaniu Regulaminu, 
poprzez System zleca Spółce prowadzenie Windykacji 
i/lub Egzekucji w zakresie Wierzytelności stanowiących 
przedmiot Zlecenia. Klient przyjmuje do wiadomości, że 
Zlecanie Windykacji i/lub Egzekucji przez Klienta, w 
stosunku do Dłużników, których Klient nie jest 
Wierzycielem lub które miałyby być prowadzone także na 
rzecz osób trzecich jest niedopuszczalne.  

9. Klient zlecając Windykację i/lub Egzekucję zobowiązany 
jest do podania wszelkich informacji o Dłużniku, 
Wierzytelności, a także wszelkich istotnych 
okolicznościach, a jeżeli to okaże się niezbędne do 
przedłożenia Spółce lub Kancelarii oryginałów lub kopii 
dokumentów urzędowych lub prywatnych będących 
dowodami w postępowaniu Windykacyjnym i/lub 
Egzekucyjnym. 

10. Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka oraz 
Kancelaria nie biorą odpowiedzialności za wynik sprawy 
Windykacyjnej i/lub Egzekucyjnej, a jedynie Spółka i 
Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności 
przy prowadzeniu Windykacji i/lub Egzekucji. 

11. Pełnomocnictwo procesowe udzielone jest Kancelarii 
przez Spółkę na podstawie pełnomocnictwa Klienta i 
uprawnia ono Kancelarię do bezpośredniego odebrania 
od Dłużnika lub komornika, albo osoby trzeciej zwrotu 
zasądzonych lub przyznanych Klientowi kosztów 
zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i/lub 
egzekucyjnym, w związku z zastępowaniem Klienta przez 
adwokata lub radcę prawnego w toku takiego 
postępowania. 

12. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby w 
pierwszej kolejności spłaty dokonane przez Dłużnika lub 
komornika zaliczone zostały na poczet zwrotu wszelkich 
opłat lub kosztów, w tym wynagrodzenia Spółki z tytułu 
kosztów zastępstwa procesowego realizowanego przez 
Kancelarię, a po ich spłacie na poczet Wierzytelności. 

13. Klient może na zasadach określonych w Regulaminie 
dokonać rozwiązania Umowy, cofnąć lub odwołać 
Zlecenie oraz wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii. 
Rozwiązanie Umowy, cofnięcie Zlecenia lub jego 
odwołanie, a także wypowiedzenie pełnomocnictwa nie 
pozbawia Spółki oraz Kancelarii przysługującego jej 
prawa do wynagrodzenia za wykonane czynności 
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Windykacyjne i/lub Egzekucyjne, w tym do żądania od 
Klienta zapłaty nieuiszczonych przez Dłużnika kosztów 
zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i/lub 
egzekucyjnym, a także prowizji, jeżeli taka została 
ustalona w Umowie. 

14. Spółka może na zasadach określonych w Regulaminie, 
dokonać rozwiązania Umowy albo ją wypowiedzieć, a 
Kancelaria może wypowiedzieć pełnomocnictwo 
Klientowi jedynie z ważnej przyczyny w szczególności, 
gdy Klient nie współdziała z Spółką lub Kancelarią w 
prowadzeniu spraw, co obejmuje zarówno nie udzielenie 
informacji jak i udzielenie ich w sposób nierzetelny, nie 
przekazywanie na żądanie Spółki lub Kancelarii 
oryginałów lub kopii dokumentów związanych z 
prowadzeniem sprawy jak i nie uiszczenie wymaganych 
Opłat lub kosztów. Spółka może także rozwiązać Umowę 
w przypadku zalegania z zapłatą przez Klienta należnego 
jej wynagrodzenia. 

15. W przypadku ogłoszenia upadłości Dłużnika, śmierci 
Dłużnika albo likwidacji przedsiębiorstwa Dłużnika, 
zawarte Zlecenie na prowadzenie Windykacji lub 
Egzekucji ulega rozwiązaniu, chyba że Spółka w 
uzgodnieniu z Klientem podejmie się dalszych czynności 
w stosunku do Dłużnika, jego spadkobierców lub innych 
osób zobowiązanych.  

16. W przypadku rozwiązania Umowy na skutek zdarzeń, o 
których mowa w ust. 13 - 15 Klient jest zobowiązany do 
zapłaty Spółce wynagrodzenia za prowadzenie sprawy tj. 
zasądzonych i nie uiszczonych przez Dłużnika lub w toku 
Egzekucji kosztów zastępstwa procesowego w 
postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, odpowiednio do 
stanu sprawy i nastąpienia skutku powodującego 
rozwiązanie Zlecenia oraz prowizji, chyba że Spółka z 
Klientem uzgodni inaczej. W takim przypadku Klient 
zobowiązany jest w terminie 14 dni do zapłaty na rzecz 
Spółki lub Kancelarii nieuiszczonych a zasądzonych w 
toku postępowania sądowego i/lub egzekucyjnego 
kosztów zastępstwa procesowego, w związku z 
zastępstwem procesowym świadczonym przez radcę 
prawnego lub adwokata z Kancelarii. 

17. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub 
Spółkę wszelkie należne Spółce kwoty z tytułu zwrotu 
kosztów lub zapłaty Opłat, albo wynagrodzenia stają się 
natychmiast wymagalne z dniem rozwiązania Umowy.  

 
§ 6 [Panel Klienta] 

1. Spółka umożliwia Klientowi dostęp panelu Klienta 
dostępnego w Systemie, który szyfrowany jest 
protokołem SSL zapewniający komunikacje Klienta ze 
Spółką oraz Kancelarią, a także umożliwiający 
przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej oraz 
informowania o istotnych zdarzeniach w sprawie.  

2. Do korzystania z panelu Klienta niezbędne jest posiadanie 
urządzenia połączonego z siecią Internet oraz 
posiadającego zainstalowaną odpowiednią przeglądarkę 
internetową. Koszty połączenia z siecią Internet ponosi 
Klient we własnym zakresie. 

3. Klient otrzymuje dostęp do panelu Klienta na czas 
nieoznaczony w czasie obowiązywania Umowy. Spółka 
może pobierać opłaty za dostęp do Systemu w czasie 
obowiązywania Umowy. Po rozwiązaniu Umowy Spółka 
może umożliwić Klientowi dostęp do Systemu, przy czym 
może się to wiązać z koniecznością uiszczenia Opłat lub 
wynagrodzenia.  

4. Spółka po rozwiązaniu Umowy z Klientem uprawniony 
jest do przetwarzania danych i informacji związanych z 

prowadzonymi sprawami na rzecz Klienta zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, jedynie dla celów 
archiwizacyjnych, dowodowych oraz podatkowych. 
Okres przetwarzania danych wynika z właściwych 
przepisów prawa oraz celu przetwarzania. Dla celów 
statystycznych mogą być przetwarzane dane i informacje 
także po upływie tego okresu, o ile nastąpiła anonimizacja 
danych przez Spółkę. 

5. Klient na adres poczty elektronicznej, który wskazał 
podczas rejestracji otrzymuje dane umożliwiające 
logowanie do Systemu. Zmiana adresu e-mail Klienta 
może nastąpić w panelu Klienta. 

6. System wymaga, aby przy rejestracji Klienta w Systemie 
lub w innych przypadkach wynikających z 
bezpieczeństwa Systemu, Klient dokonał weryfikacji 
swojej tożsamości poprzez podanie nr telefonu 
komórkowego należącego do Klienta, na który wysłany 
zostanie poprzez SMS kod weryfikacyjny. Brak 
weryfikacji przez Klienta tożsamości poprzez kod 
weryfikacyjny może skutkować odmową świadczenia 
Usług, zawarcia Umowy albo jej rozwiązaniem.  

7. Klient zobowiązany jest chronić dane dostępowe do 
panelu Klienta, uniemożliwiając dostęp osobom trzecim 
do danych i informacji zawartych w Systemie. 

8. Spółka nie przechowuje hasła Klienta do panelu Klienta. 
W razie utraty hasła Klient może odzyskać hasło z 
wykorzystaniem opcji odzyskiwania hasła w Systemie.  

9. W związku z udzieleniem Klientowi dostępu do panelu 
Klienta, który może śledzić przebieg postępowania 
Windykacyjnego i/lub Egzekucyjnego, Klient zrzeka się 
prawa do przekazywania mu informacji o przebiegu 
postępowania w innym trybie, co obejmuje także 
konieczność informowania Klienta o obowiązku 
uiszczenia Opłat lub zawiadomienia o terminach rozpraw 
lub innych czynności procesowych, albo egzekucyjnych.  

10. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na 
informowanie go o terminach rozpraw, a także o 
wydanych orzeczeniach za pośrednictwem Systemu. 
Klient zobowiązany jest zapoznać się z dokumentami oraz 
informacjami dotyczącymi sprawy w odpowiednim 
terminie, umożliwiającym zajęcie stanowiska i podjęcie 
decyzji przez Klienta co do wnoszenia lub niewnoszenia 
środków zaskarżenia. 

11. Klient ponosi wszelkie skutki prawne związane z 
przekazanymi mu informacjami przez Spółkę lub 
Kancelarię, co obejmuje w szczególności zaniechanie 
Klienta związane z nieuiszczeniem lub uiszczeniem po 
terminie Opłat, kosztów lub brakiem zajęcia stanowiska 
lub zajęciem go po terminie. 

12. Jeżeli Spółka lub Kancelaria wprowadziła do Systemu 
informację lub odpis dokumentu albo orzeczenia, Strony 
uznają, że nastąpiło zawiadomienie Klienta o faktach lub 
zdarzeniach zawartych w Systemie oraz odpisach 
dokumentów. Klient przyjmuje do wiadomości, że brak 
zapoznania się z tymi informacjami lub dokumentami 
może wywołać negatywne skutki prawne, w tym także 
prowadzić do oddalenia powództwa, środka zaskarżenia 
lub upływu terminu do dokonania określonej czynności 
procesowej.  

13. Szczegółowe warunki korzystania z Systemu oraz 
dostępu do Panelu klienta określa właściwy regulamin 
świadczenia usług drogą elektroniczną, który dostępny 
jest w Systemie. 

14. Wywołanie negatywnych skutków prawnych na skutek 
nie podjęcia przez Klienta odpowiednich czynności 
związanych z zapłatą Opłat, kosztów, zajęciem 
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stanowiska, nie pozbawia prawa Spółki do 
wynagrodzenia. W takim wypadku Klient zobowiązany 
jest do zapłaty Spółce wynagrodzenia na zasadach 
określonych w Regulaminie.  

 
§ 7 [Koszty postępowania] 

1. Wszelkie Opłaty, w tym w szczególności koszty sądowe, 
koszty zaliczek w postępowaniu sądowym lub 
egzekucyjnym ponosi Klient bezpośrednio na właściwy 
rachunek sądu lub komornika, albo za pośrednictwem 
Spółki, o ile Spółka przekaże taką informację Klientowi.  

2. Spółka lub Kancelaria informuje Klienta o konieczności 
poniesienia Opłaty wskazując jej wysokość oraz sposób 
dokonania zapłaty, a jeżeli wpłata ma zostać dokonana na 
rachunek osoby trzeciej także nr rachunku oraz tytuł 
wpłaty.  

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że nieuiszczenie w 
odpowiednim terminie wymaganych Opłat lub kosztów 
może powodować negatywne skutki procesowe, w 
szczególności zwrot pozwu lub środka zaskarżenia, lub 
nawet oddaleniem powództwa, umorzeniem lub 
zawieszeniem postępowania. Klient zobowiązany jest do 
uiszczania Opłat najpóźniej w dniu wskazanym przez 
Kancelarię jako dzień uiszczenia Opłaty. 

4. Spółka nie jest zobowiązana do uiszczania Opłat w 
imieniu Klienta, jednakże w razie dokonania Opłaty przez 
Spółkę, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu 
uiszczonej Opłaty przez Spółkę. Zwrot Opłaty przez 
Klienta następuje nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych, licząc od dnia poinformowaniu Klienta o 
dokonania Opłaty przez Spółkę. W razie uiszczenia Opłaty 
Klient zobowiązuje się zwrócić także koszty dokonania 
przelewu kwoty Opłaty. Klient nie może kwestionować 
zasadności dokonanej Opłaty, jeżeli jej uiszczenie 
wynikało z właściwego orzeczenia sądu, organu 
egzekucyjnego lub było niezbędne do zachowania 
prawidłowego toku prowadzonego postepowania 
Windykacyjnego lub Egzekucyjnego. 

5. Spółka oraz Kancelaria nie biorą odpowiedzialności za 
wynik sprawy. Klient przyjmuje do wiadomości, że w 
razie przegrania w całości lub w części sprawy może 
zostać zobowiązany do uiszczenia na rzecz strony 
przeciwnej zwrotu kosztów prowadzonego 
postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, 
przez adwokata lub radcę prawnego który zastępował 
przeciwnika, jak również do zapłaty wynagrodzenia 
Spółki. 

6. Klient zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich Opłat 
należnych Spółce, także w przypadku zawarcia ugody, a w 
przypadku oddalenia powództwa, zwrotu pozwu, 
odrzucenia pozwu lub umorzenia postepowania, jeżeli tak 
wynika z Regulaminu. 

7. Nieuiszczenie przez Klienta w terminie Opłat stanowi 
podstawę do wypowiedzenia prowadzenia sprawy 
Windykacyjnej lub Egzekucyjnej na rzecz Klienta, jak 
również może stanowić podstawę do wypowiedzenia 
Umowy oraz pełnomocnictwa przez Kancelarię z winy 
Klienta. 
   

§ 8 [Windykacja]  
1. Klient podczas przekazywania Zlecania ma możliwość 

wyboru jednego z dwóch typów postępowań: Windykacja 
polubowna lub Windykacja prawna. Zmiana typu 
postepowania, po przekazaniu Zlecenia, jest możliwa 
podczas kontaktu ze Spółką. 

2. Windykacja polubowna polega na wykonywaniu przez 
Spółkę czynności zmierzających do wyegzekwowania, w 
sposób polubowny, Wierzytelności na rzecz Klienta. Na 
powyższe czynności składają się rozmowy telefoniczne, 
wysyłka SMS-ów, wysyłka korespondencji elektronicznej 
lub pisemnej na etapie przedsądowym. 

3. Podstawowym sposobem Windykacji prawnej jest 
przygotowanie przez Kancelarię pozwu w EPU, który po 
opłaceniu rozpoznany jest przez e-Sąd. Kancelaria może 
jednak w zależności od rodzaju sprawy, stopnia jej 
skomplikowania lub innych okoliczności podjąć decyzję o 
wniesieniu pozwu w trybie nakazowym, upominawczym, 
uproszczonym lub zwykłym. 

4. Przed skierowaniem sprawy na drogę postepowania 
sądowego Kancelaria, o ile uzna to za konieczne w celu 
wniesienia powództwa lub Klient w ramach zlecenia 
Windykacji polubownej zleci wysłanie do Dłużnika 
pisemnego wezwania do zapłaty, wysyła pisemne 
wezwanie do dobrowolnego pełnienia świadczenia przez 
Dłużnika na rzecz Klienta. W takim wypadku Kancelaria 
może także zawezwać Dłużnika do próby ugodowej przed 
sądem lub stosownie do treści art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c. do 
innego pozasądowego rozwiązania sporu.  

5. Klient zobowiązany jest przekazać Spółce lub Kancelarii, 
wraz z dokonaniem Zlecenia, wszelkie dokumenty 
urzędowe lub prywatne, a także udzielić niezbędnych 
wyjaśnień i informacji, które dotyczą sprawy.  

6. Klient przyjmuje do wiadomości, że brak przekazania 
wszelkich dokumentów i informacji dotyczących sprawy 
Windykacyjnej lub Egzekucyjnej może wpłynąć 
negatywnie na rozstrzygnięcie sporu przez sąd lub na 
prowadzone postępowanie sądowe lub egzekucyjne, w 
tym może skutkować oddaleniem powództwa, jak i na 
efektywność prowadzonej egzekucji sądowej.  

7. Klient zlecając sprawę Windykacyjną i/lub Egzekucyjną 
składa stosowne oświadczenie, że przekazał wszelkie 
dokumenty dotyczące sprawy, które są w jego posiadaniu 
oraz udzielił wszelkich informacji wymaganych do 
prowadzenia sprawy. 

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie dowody i 
twierdzenia, które nie zostaną wskazane przy składaniu 
pozwu do sądu, mogą zostać przez sąd pominięte jako 
spóźnione, co może mieć wpływ na wynik sprawy.   

9. Pozew sporządzany jest przez Kancelarię na podstawie 
dokumentów przekazanych przez Klienta oraz 
udzielonych przez niego informacji w zakresie 
okoliczności faktycznych, wprowadzonych do Systemu.  

10. W przypadku, gdy sąd zwróci się do Kancelarii, działającej 
jako pełnomocnika Klienta o wskazanie prawidłowych 
danych osobowych Dłużnika albo inne wyjaśnienie 
okoliczności sprawy, Klient zobowiązany jest do ich 
niezwłocznego przekazania.  

11. Kancelaria lub Spółka mogą podąć się ustalenia danych 
osobowych Dłużnika obejmujących jego aktualne miejsce 
zameldowania, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta 
kosztów i Opłat związanych z zapytaniem o aktualne dane 
osobowe Dłużnika.  

12. Klient przyjmuje do wiadomości, że e-Sąd może 
postanowić o nierozpoznawaniu sprawy w EPU i wyda w 
tym celu postanowienie o umorzeniu postepowania. W 
takim przypadku Kancelaria złoży pozew w trybie 
zwykłym, o ile Klient uiści należne koszty i opłaty 
wynikające z przepisów prawa lub Regulaminu. 
Przeniesienie postępowania do trybu zwykłego może 
nastąpić także na skutek wniesienia sprzeciwu od nakazu 
zapłaty przez Dłużnika.   
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13. W razie przekazania postepowania z EPU do trybu 
zwykłego, Klient przyjmuje do wiadomości, że 
zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty uzupełniającej 
od pozwu, w wysokości wskazanej w wezwaniu 
przesłanym przez Sąd.  

14. Sprawa po przekazaniu do trybu zwykłego odbywa się 
przed sądem powszechnym właściwości ogólnej, zgodnie 
z miejscem zamieszkania lub siedzibą Dłużnika. 

15. Jeżeli w przypadku przekazania postępowania z EPU do 
trybu zwykłego, Klient nie przekaże wymaganych 
dokumentów, informacji lub nie uiści opłat lub kosztów, 
co uniemożliwi wniesienie pozwu w trybie zwykłym, 
Spółka uznaje, że doszło do wycofania przez Klienta 
Zlecenia w trybie § 5 ust. 13 Regulaminu, ze skutkami 
określonymi w § 5 ust. 16 i 17 Regulaminu.    

16. W toku postępowania sądowego Kancelaria popiera 
żądanie pozwu, odnosi się do twierdzeń pozwanego a 
także wnosi pisma procesowe, które wymagane są w 
danym etapie postępowania.  

17. W toku postępowania Spółka lub Kancelaria mogą 
zobowiązać Klienta do przekazania dodatkowych 
dokumentów, wyjaśnień lub wskazania świadków, którzy 
mogą zostać wezwani na rozprawę celem 
przeprowadzenia dowodu ze świadków.  

18. Jeżeli Sąd wyznaczy posiedzenie przygotowawcze, o 
którym mowa w art. 2054 i 2055 k.p.c. lub rozprawę, o 
której powiadomi Kancelarię, ta o ile uzna to za koniczne 
uczestniczy w posiedzeniu przygotowawczym lub 
rozprawie. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża 
zgodę na to, aby uczestnictwo Kancelarii w posiedzeniu 
przygotowawczym lub rozprawie nie było obligatoryjne, 
chyba, że Kancelaria ustali z Klientem, że Zlecenie 
obejmuje także uczestnictwo w posiedzeniach 
przygotowawczych lub rozprawach. 

19. Klient wyraża zgodę, aby Kancelaria, jeżeli uzna to za 
konieczne, wnioskowa do Sądu, wraz z wniesienie 
powództwa do nieprzeprowadzania posiedzenia 
przygotowawczego lub przeprowadzania go pod 
nieobecność Kancelarii i Klienta.  

20. W razie uczestnictwa Kancelarii w posiedzeniach 
przygotowawczych lub rozprawach, Klient zobowiązany 
jest do poniesienia Opłat związanych z udziałem w nich 
oraz zwrotu kosztów przejazdu. O wysokości tych 
kosztów Spółka lub Kancelaria poinformuje Klienta przed 
planowanym udziałem. Kancelaria może warunkować 
swój udział w posiedzeniu przygotowawczym lub 
rozprawie dokonaniem przez Klienta uprzedniej wpłaty 
na poczet kosztów i Opłat.  

21. Jeżeli Kancelaria nie uczestniczy w posiedzeniu 
przygotowawczym lub rozprawie, zawiadamia o terminie 
i miejscu posiedzenia przygotowawczego lub rozprawy 
Klienta, który samodzielnie decyduje o tym, czy będzie 
uczestniczyć. Klient zobowiązany jest do osobistego 
uczestnictwa w rozprawie tylko wówczas, gdy sąd uznał, 
że stawiennictwo jest obowiązkowe, a co do posiedzenia 
przygotowawczego, jeżeli tak zostanie uzgodnione z 
Kancelarią. 

22. Powiadomienie Klienta o posiedzeniu przygotowawczym 
rozprawie następuje w Systemie. 

23. Klient przyjmuje do wiadomości, że brak uczestnictwa w 
posiedzeniach przygotowawczych i rozprawach może 
wywołać negatywne skutki procesowe dla niego oraz dla 
prowadzonego postępowania w sprawie dochodzonej 
Wierzytelności. Tym samym Klient decydując o braku 
swojego udziału lub nieponiesienia kosztów uczestnictwa 

Kancelarii w rozprawie lub posiedzeniu, ma świadomość 
tych skutków.  

24. W przypadku propozycji zawarcia ugody z Dłużnikiem, 
Klient winien podjąć decyzję w zakresie propozycji 
ugodowych niezwłocznie po ich otrzymaniu od 
Kancelarii. Brak niezwłocznego przyjęcia przez Klienta 
propozycji ugodowych Kancelaria poczytuje za ich 
odrzucenie. Jeżeli Klient. w terminie 7 dni od dnia 
poinformowania go w Systemie o propozycji ugodowej 
nie zajmie stanowiska uznaje się za brak jego zgody na 
zawarcie ugody na zaproponowanych warunkach.  

25. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Spółkę 
lub Kancelarię o każdej korespondencji jaka dotyczy 
sprawy lub Dłużnika, która zostanie przesłana lub 
doręczona Klientowi, co obejmuje także przekazanie jej 
odpisu. Powyższy obowiązek informacji dotyczy także 
kontaktów osobistych lub telefonicznych, a także 
dokonanych wpłat przez Dłużnika lub zaliczonej na 
poczet Wierzytelności, w tym o dokonaniu potrącenia 
Wierzytelności z wierzytelnością Dłużnika. 

26. Klient zobowiązany jest nie kontaktować się samodzielnie 
z Dłużnikiem lub jego pełnomocnikiem bez 
wcześniejszego uzgodnienia takich kontaktów z 
Kancelarią. W razie bezpośredniego kontaktu ze strony 
Dłużnika lub jego pełnomocnika z Klientem, winien on 
niezwłocznie zawiadomić o tym Kancelarię. 

27. Jakiekolwiek ustalenia pomiędzy Klientem a Dłużnikiem 
nie mogą zostać dokonane bez uprzedniego 
poinformowania Kancelarii lub bez jej uczestnictwa. 

28. Kancelaria na wniosek Klienta na każdym etapie sprawy 
może cofnąć powództwo lub je ograniczyć. Klient 
przyjmuje do wiadomości, że cofnięcie powództwa lub 
jego ograniczenie może być niedopuszczalne albo może 
wymagać zgody Dłużnika. W przypadku cofnięcia 
powództwa na wniosek Klienta, przyjmuje on do 
wiadomości, że może to wiązać się z poniesieniem 
kosztów lub Opłat, a także wymagać będzie uiszczenia 
należnego Kancelarii wynagrodzenia w zakresie w jakim 
Zlecenie zostało przekazane Spółce. 

 
§ 9 [Egzekucja] 

1. Kancelaria prowadzi czynności Egzekucyjne na 
podstawie tytułu wykonawczego, który został wydany w 
ramach czynności Windykacyjnych, w wysokości 
wskazanej w tym tytule.  

2. Kancelaria może na podstawie odrębnego porozumienia 
przyjąć od Klienta do prowadzenia czynności 
Egzekucyjne w sprawach, w których nie prowadziła 
czynności Windykacyjnych.  

3. Egzekucja jest prowadzona, jeżeli po wydaniu tytułu 
wykonawczego Dłużnik nie dokonał zapłaty 
Wierzytelności na rzecz Klienta przed wszczęciem 
czynności Egzekucyjnych.  

4. Klient pod rygorem odpowiedzialności względem 
Dłużnika, Spółki oraz Kancelarii jak również innych osób 
trzecich zobowiązany jest do informowania Kancelarii o 
każdej wpłacie dokonanej przez Dłużnika, organ 
egzekucyjny lub osobę trzecią na poczet spłaty 
Wierzytelności Dłużnika. 

5. Kancelaria zlecając czynności Egzekucyjne komornikowi 
uprawniona jest według własnego uznania do dokonania 
wyboru komornika, który prowadzić będzie czynności 
egzekucyjne, jeżeli wybór taki nie sprzeciwia się 
przepisom prawa. 

6. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za czynności 
Egzekucyjne prowadzone przez komornika.  
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7. W toku postępowania właściwość komornika może ulec 
zmianie z uwagi na zbieg egzekucji lub w innych 
przypadkach określonych przepisami prawa.  

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszczęcie i 
prowadzenie czynności Egzekucyjnych związane jest z 
koniecznością uiszczania przez Klienta Opłat oraz 
kosztów, w tym zaliczek na poczet czynności 
Egzekucyjnych lub poszukiwania majątku Dłużnika. 

9. Składając wniosek egzekucyjny do komornika Klient 
upoważnia Kancelarię do zlecenia komornikowi 
poszukiwania majątku Dłużnika za wynagrodzeniem 
stosownie do treści art. 797[1] k.p.c. 

10. Wnoszenie skargi na czynność komornika, a także 
zaskarżanie postanowień wydanych w toku 
postępowania Egzekucyjnego wymaga odrębnego 
zlecenia Kancelarii tych czynności oraz uiszczenia Opłat, 
oraz wymaga zapłaty dodatkowego wynagrodzenia 
ustalonego przez Spółkę za ich sporządzenie, 
przeprowadzenie, którego wysokość zostanie ustalona 
przez Spółkę w zależności do zawiłości sprawy i jej 
zakresu. 

 
§ 10 [Zaskarżanie orzeczeń] 

1. W ramach czynności Kancelaria może, o ile uzna to za 
właściwe lub konieczne podjąć się zaskarżenia orzeczenia 
wydanego w toku postępowania Windykacyjnego i 
Egzekucyjnego. Spółka ani Kancelaria nie jest jednak 
zobowiązana do podejmowania czynności w imieniu 
Klienta w zakresie wnoszenia środków zaskarżania na 
orzeczenia sądu lub komornika lub inicjowania innych 
postępowań wpadkowych poza postępowaniem objętym 
Zleceniem. 

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że zaskarżenie 
orzeczenia może wiązać się z koniecznością uiszczenia 
Opłaty oraz poniesienia innych kosztów, a także 
dodatkowego wynagrodzenia Spółki, a tym samym brak 
dokonania przez Klienta odpowiedniej Opłaty, kosztów 
lub wynagrodzenia w odpowiednim terminie może 
uniemożliwić zaskarżenie orzeczenia. 

3. W ramach czynności Windykacyjnych nie jest wnoszona 
przez Kancelarię apelacja od wydanego wyroku przez sąd 
I instancji, chyba, że Spółka z Klientem uzgodni inaczej.  

4. Jeżeli nastąpiło wydanie wyroku oddalającego pozew lub 
innego orzeczenia, w stosunku, do którego ma nastąpić 
zaskarżenie, Kancelaria wystąpi do sądu o sporządzenie i 
doręczenia uzasadnienia wyroku tylko w przypadku 
uiszczenia przez Klienta w odpowiednim czasie opłaty od 
takiego wniosku. Klient przyjmuje do wiadomości, że brak 
wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia wydanego 
orzeczenia uniemożliwia wniesienie środka zaskarżenia 
od takiego orzeczenia.   

5. W ramach czynności Windykacyjnych oraz 
Egzekucyjnych nie są wnoszone przez Kancelarię inne 
powództwa, a w szczególności powództwa pauliańskie, 
windykacyjne, przeciwezgekcujne, o nadanie klauzuli 
wykonalności na inne osoby lub o wydanie tytułu w 
miejsce utraconego.  

6. Spółka może na podstawie odrębnego porozumienia z 
Klientem podjąć się sporządzenia oraz wniesienia apelacji 
od wyroku sądu I instancji, a także sporządzenia i 
wniesienia innych niż określone w Regulaminie 
powództw, wniosków lub czynności, pod warunkiem 
uzyskania uzasadnienia wyroku lub innego orzeczenia 
oraz ustalenia warunków postępowania apelacyjnego lub 
zaskarżeniowego. Porozumienie takie określa warunki 

wynagrodzenia a także inne istotne czynności, jakie 
Kancelaria będzie podejmować na rzecz Klienta. 

 
§ 11 [Wynagrodzenie] 

1. Spółce za wykonanie czynności objętych Zleceniem 
przysługuje od Klienta wynagrodzenie prowizyjne 
(„sucess fee”) lub ryczałtowe albo kwotowe, w wysokości 
i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Klient 
uiszczając wynagrodzenie na rzecz Spółki nie jest 
zobowiązany do uiszczenia wynagrodzenia na rzecz 
Kancelarii, która na podstawie umowy ze Spółką 
otrzymuje wynagrodzenie za prowadzenie postępowania 
sądowego lub egzekucyjnego w wysokości należnych jej 
kosztów zastępstwa procesowego.  

2. Spółce przysługuje wynagrodzenie prowizyjne, którego 
wysokość jest uzależniona od kwoty Wierzytelności oraz 
DPD dochodzonej Wierzytelności. Przy prowadzeniu 
czynności Windykacyjnych w stosunku do 
Wierzytelności, gdzie DPD jest większe niż 360, lub WPS 
jest większy niż 50.000 zł, Strony ustalają indywidualne 
warunki wynagrodzenia Spółki.  

3. Oprócz wynagrodzenia przysługującego Spółce, Klient 
może być zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki 
określonych Opłat, w tym także zwrotu wydatków oraz 
dodatkowego wynagrodzenia, które może przysługiwać 
Spółce za podjęcie określonych czynności. Klient o 
wysokości i terminie uiszczenia Opłat zostanie 
powiadomiony przed podjęciem jakiejkolwiek czynności. 

4. Spółce, która działa za pośrednictwem Kancelarii, poza 
wynagrodzeniem prowizyjnym przysługuje 
wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w postępowaniu 
sądowym oraz egzekucyjnym w wysokości zsądzonych na 
rzecz Klienta kosztów zastępstwa procesowego, przy 
czym wynagrodzenie to, o ile Regulamin nie stanowi 
inaczej będzie dochodzone przez Spółkę od Dłużnika. 
Klient zobowiązany jest do zapłaty bezpośrednio tej 
części wynagrodzenia na rzecz Spółki tylko w przypadku 
rozwiązania Umowy, cofnięcia Zlecenia lub zapłaty tych 
kosztów przez Dłużnika bezpośrednio do rąk lub na 
rachunek Klienta, a także w przypadku niewypłacalności 
Dłużnika i wydaniu przez Komornika postanowieniu o 
bezskutecznej egzekucji. 

5. Jeżeli przed zasądzeniem przez sąd roszczenia Klient 
złoży oświadczenie  o rozwiązaniu Umowy, cofnięciu 
Zlecenia, wypowiedzeniu pełnomocnictwa, Spółka może 
domagać się zapłaty równowartości kosztów zastępstwa 
procesowego jakie by zostały zasądzone na rzecz Klienta 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, jeżeli 
orzeczenie zasądzające roszczenie zostało wydane na 
rzecz Klienta przez sąd w tej sprawie, także po 
rozwiązaniu Umowy, cofnięciu Zlecenia, wypowiedzeniu 
pełnomocnictwa, lub byłoby wydane gdyby Klient nie 
cofnął pozwu, nie zawarłby ugody z Dłużnikiem lub 
wykonał inne zobowiązanie sądu, których nie wykonanie 
skutkowało umorzeniem postępowania, oddaleniem 
powództwa lub zwrotem pozwu. 

6. Jeżeli przed wszczęciem egzekucji Klient złoży wniosek o 
jej nie wszczynanie lub zawarta zostanie ugoda pomiędzy 
Klientem a Dłużnikiem, a także w przypadku rozwiązania 
Umowy za wypowiedzeniem przez Klienta, Spółce 
przysługuje wynagrodzenie tak jak za odzyskanie całości 
należności, którego wysokość określa Umowa.  

7. Brak uiszczania Opłat przez Klienta, brak zapłaty Spółce 
wymaganego wynagrodzenia uprawnia Spółkę do 
rozwiązania Umowy lub odmowy przyjęcia lub realizacji 
Zlecenia. W takim przypadku Spółce przysługuje 
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wynagrodzenie, tak jak w przypadku § 11 ust. 6 
Regulaminu. 

8. Rozwiązanie Umowy, niezależnie od przyczyny nie 
stanowi podstawy do żądania zwrotu wniesionej przez 
Klienta uiszczonych Opłat lub poniesionych kosztów, 
zapłaconego wynagrodzenia na rzecz Spółki, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa lub zapisami Regulaminu kwoty te 
podlegać będą zwrotowi na rzecz Klienta. Klient 
przyjmuje do wiadomości, że opłaty sądowe uiszczone na 
rachunek sądu, które podlegałyby zwrotowi Klientowi są 
zwracane bezpośrednio przez sąd.  

9. Wynagrodzenie tytułem zasądzonych kosztów 
zastępstwa procesowego oraz Prowizji jest należne 
Spółce po wydaniu prawomocnego orzeczenia przez sąd, 
zasądzającego na rzecz Klienta Wierzytelności od 
Dłużnika, będące przedmiotem Zlecenia, przy czym jego 
wymagalność następuje po dokonaniu przez Dłużnika, 
organ egzekucyjny lub osobę trzecią, wpłaty środków 
pieniężnych tytułem zaspokojenia części lub całości 
Wierzytelności Klienta, lub w terminie rozwiązania 
Umowy lub cofnięcia Zlecenia.  

10. Wszelkie wpłaty dokonane na poczet spłaty 
Wierzytelności w pierwszej kolejności zaliczane są na 
poczet wszelkich kosztów, opłat, wynagrodzenia a po ich 
zaspokojenia na poczet Wierzytelności. 

11. W przypadku Windykacji polubownej, wynagrodzenie 
Prowizyjne należne jest od każdej dokonanej przez 
Dłużnika, wpłaty na rzecz Wierzytelności. 

12. Wynagrodzenie należne Spółce przysługuje jej także w 
razie zawarcia ugody lub innego polubownego 
rozwiązania sporu pomiędzy Klientem a Dłużnikiem, 
choćby postępowanie sądowe nie zostało wszczęte lub 
prawomocnie zakończone lub nie zostałaby 
prawomocnie zasądzona Wierzytelność na rzecz Klienta.  

13. Zapłata wynagrodzenia określonego w Regulaminie 
nastąpi w terminie 7 (siedem) dni, licząc od daty 
spełnienia świadczenia przez Dłużnika lub od daty 
zawarcia ugody lub innego polubownego rozstrzygnięcia 
sporu.  

14. Spółka ma prawo do żądania zapłaty kwoty 
przysługującego wynagrodzenia bezpośrednio od 
Dłużnika, komornika lub osoby trzeciej.  

15. Klient w ramach Zlecenia powierza Spółce po uzyskaniu 
tytułu wykonawczego zastępowanie go w toku czynności 
Egzekucyjnych, a tym samym wynagrodzenie Kancelarii 
może zostać powiększone o ustaloną przez organ 
egzekucyjny kwotę kosztów zastępstwa procesowego w 
postępowaniu egzekucyjnym na rzecz Kancelarii. 
Wynagrodzenie z tego tytułu zapłacone zostanie 
stosownie do wpływów uzyskanych z egzekucji 
prowadzonej przeciwko Dłużnikowi, przy czym w razie 
dokonania wpłaty przez komornika na rzecz Klienta 
zobowiązany jest on do przekazania środków Spółce w 
odpowiedniej wysokości na pokrycie należnego 
wynagrodzenia, jeżeli koszty te nie zostały uiszczone 
wcześniej.  

16. Kancelaria uprawniona jest do odbioru kosztów 
zastępstwa procesowego oraz kosztów sądowych 
bezpośrednio od Dłużnika a także od organu 
egzekucyjnego, jeżeli w sprawie zlecone zostało 
przeprowadzenie egzekucji sądowej. 

17. Klient z chwilą wymagalności wynagrodzenia Spółki 
dokona płatności zgodnie z warunkami przedstawionymi 
w niniejszym paragrafie na rachunek bankowy Spółki, za 
wyjątkiem tych należności, które w związku z wpłatą 

dokonaną przez Dłużnika lub organ egzekucyjny zostały 
wpłacone bezpośrednio na rachunek Kancelarii lub 
Spółki.  

18. Spółka nie później niż w terminie do 15 dnia następnego 
miesiąca wystawia Klientowi fakturę potwierdzającą 
pobrane lub zapłacone wynagrodzenie, chyba że faktura 
taka została wystawiona przez Spółkę wcześniej. 

19. Wynagrodzenie Spółki oraz Opłaty stanowią kwoty netto, 
a tym samym należne Spółce wynagrodzenie lub Opłaty 
powiększone zostaną o stawkę podatku od towarów i 
usług (VAT), w wysokości stawki podatkowej 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury, która podlega 
zapłacie przez Klienta lub potrąceniu z kwoty otrzymanej 
przez Spółkę od Dłużnika, organy egzekucyjnego. 

20. Klient wyraża zgodę na potrącenie przysługujących 
Spółce kwot należnego wynagrodzenia z ewentualnymi 
kwotami, które otrzymała Spółka lub Kancelaria od 
Dłużnika lub organu egzekucyjnego. 

21. Wynagrodzenie Spółki za przyjęcie i prowadzenie 
Windykacji wynoszą, w zależności od DPD: 

 

 
§ 12 [Przetwarzanie danych] 

1. Spółka w ramach zawartej Umowy dokonywać będzie 
przetwarzania danych osobowych Klienta, a także 
Dłużnika lub innych osób, które są związane z 
Wierzytelnością jako współdłużnicy lub inne osoby 
zobowiązane. 

2. Przewarzanie danych osobowych następować będzie z 
wykorzystaniem Systemu. 

3. Klient składa w Systemie oświadczenie, że wyraża lub nie 
wyraża zgody na przetwarzanie dotyczących go danych 
osobowych: 

1) w celach marketingowych;  
2) w celach marketingowych badania rynku oraz 

zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem 
wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości 
usług świadczonych przez Kancelarię. 

4. Spółka, będąca administratorem danych osobowych, 
chroni dane osobowe stosownie do wymagań prawnych, 
w tym przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  

5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie 
dobrowolne. Dane Klienta oraz Dłużnika nie podlegają 
weryfikacji, jednakże Spółka zastrzega sobie prawo do 
odmowy zawarcia lub wykonania Zlecenia bez podania 
przez Klienta określonych danych dotyczących zarówno 
Klienta jak i Dłużnika. O każdorazowej konieczności 
podania tych danych Klient zostanie powiadomiony. 

DPD 0-180 181 - 360 

przyjęcie sprawy 
Windykacja polubowna 
- per sprawa 

0 zł 99,00 zł 

Windykacja 
polubowna success fee 

4,50% 4,50% 

przyjęcie sprawy 
Windykacja prawna – 
per sprawa 

99 zł 99 zł 

Windykacja 
prawna success fee 

4,50% 4,50% 

Windykacja prawna 
koszty zastępstwa 
procesowego, 
egzekucyjnego 

w całości na 
rzecz Spółki 

w całości na 
rzecz Spółki 
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6. Kancelaria może weryfikować dane Klienta i Dłużnika w 
dostępnych bazach danych, a w razie rozbieżności tych 
danych żądać wyjaśnień lub informacji. 

7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka będzie 
przetwarzać dane techniczne i technologiczne 
obejmujące: 
a) adres IP; 
b) wywołany adres internetowy (url); 
c) adres internetowy, z którego Klient przeszedł na 

stronę Kancelarii; 
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Klient korzysta; 
e) innych informacji transmitowanych protokołem 

http; 
f) pliki tekstowe (tzw. cookies) - niezbędnych do 

prawidłowego świadczenia usługi świadczonej 
drogą elektroniczną. Pliki te nie gromadzą danych 
osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera 
Klienta, nie służą do instalowania bądź deinstalacji 
jakichkolwiek programów komputerowych (np. 
wirusów lub tzw. Trojanów), nie ingerują w 
integralność systemu informatycznego bądź danych 
Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy 
internetowe i mogą być w każdym momencie 
usunięte przez Klienta 

 
§ 13 [Rozwiązanie Umowy] 

1. Klient lub Spółka mogą rozwiązać Umowę w każdym 
czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w 
którym następuje skutek w postaci upływu okresu 
wypowiedzenia. 

2. Spółka może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, w 
przypadkach określonych w Umowie oraz Regulaminie, a 
także w każdym przypadku, gdy: 
1) Klient zlecając sprawę przekazał Spółce 

nieprawdziwe informacje lub dane, w szczególności 
obejmujące informacje o nieistniejącej 
Wierzytelności lub w stosunku do nieistniejącego 
Dłużnika; 

2) Klient swoim zachowaniem utrudnia lub 
uniemożliwia prowadzenie postępowania 
Windykacyjnego lub Egzekucyjnego; 

3) Klient nie utrzymuje kontaktu z Spółką, a w 
szczególności nie udziela na żądanie informacji, nie 
dokonuje Opłat lub kosztów; 

4) Klient zalega Spółce z zapłatą wynagrodzenia lub 
zwrotu Opłat, kosztów i nie dokonuje ich zapłaty 
pomimo wezwania go do ich uregulowania. 

3. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na wzajemne 
rozliczenia Spółki oraz Klienta, chyba że Umowa lub 
Regulamin stanowią inaczej, w szczególności rozwiązanie 
Umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty na rzecz 
Kancelarii należnego wynagrodzenia lub zapłaty Opłat 
albo zwrotu kosztów. 

4. Jeżeli z Regulaminu lub oświadczenia o rozwiązaniu 
Umowy nie wynika inaczej, udzielone przez Klienta 
pełnomocnictwo wygasa z chwilą nastąpienia skutku w 
postaci rozwiązania Umowy. 

5. Oświadczenie Klienta o rozwiązaniu Umowy, cofnięciu 
pełnomocnictwa wymaga zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Spółka może złożyć 
oświadczenie o rozwiązaniu Umowy i wypowiedzeniu 
pełnomocnictwa za pośrednictwem Systemu, przesyłając 
Klientowi oświadczenie w formie elektronicznej.    

 
 

§ 14 [Postępowanie reklamacyjne] 
1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przez Spółkę lub Kancelarię 
warunków Umowy mogą być składane poprzez 
przesłanie jej pisemnie na adres siedziby Spółki. 
Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem 
nieważności. 

2. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od 
dnia, w którym Umowa została wykonana lub miała być 
wykonana. 

3. Przedmiotem reklamacji nie może być wynik sprawy 
Windykacyjnej lub Egzekucyjnej, a w szczególności nie 
może podlegać reklamacji orzeczenie sądu lub organu 
egzekucyjnego. Klient przyjmuje do wiadomości, że w 
przypadku niesatysfakcjonującego dla niego orzeczenia 
sądu lub organu egzekucyjnego właściwym trybem 
związanym ze zmianą lub uchyleniem orzeczenia jest jego 
zaskarżanie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 
Wniesienie środków zaskarżenia takich orzeczeń nie 
mieści się w zakresie Zlecenia, chyba, że Strony 
postanowią inaczej. 

4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy musi zawierać w szczególności jej 
przedmiot i odpowiednie uzasadnienie. 

5. Reklamacje są rozpatrywane przez Spółkę w terminie 30 
dni od ich zgłoszenia, a w przypadku spraw 
skomplikowanych w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia. 

6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji Spółka przesyła za 
pośrednictwem Systemu w formie elektronicznej.    

6. Jeżeli reklamacja dotyczy uiszczenia Opłaty lub zapłaty 
kosztów albo wynagrodzenia, a podczas rozpatrywania 
reklamacji okaże się ona być uzasadniona, Spółka dokona 
niezwłocznego zwrotu Klientowi równowartość 
uiszczonego przez niego wynagrodzenia lub kosztów.  

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Spółkę 
Klientowi przysługuje prawo do złożenia do Spółki 
wniosku i ponowne rozpatrzenie reklamacji lub 
dochodzenia swoich praw na drodze sądowej przed 
sądem powszechnym. 

 
§ 15 [Tajemnica] 

1. Spółka oraz Kancelaria zobowiązana są do zachowania w 
tajemnicy wszelkich informacji, które zostaną przekazane 
jej przez Klienta i niewykorzystywania ich w innym celu 
niż ten, w którym zostały one przekazane. 

2. Spółka oraz Kancelaria uprawniona są do przekazania 
informacji stanowiących tajemnicę zawodową swoim 
pracownikom, współpracownikom oraz doradcom, a 
także sądowi i komornikowi w celu związanym z 
prawidłowym wykonaniem Umowy, a także na żądanie 
sądu lub organów egzekucyjnych. 

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że podstawowym 
kanałem informacyjnym pomiędzy Klientem a Spółką jest 
komunikacja realizowana za pośrednictwem Systemu, do 
którego Klient uzyskuje dostęp po zalogowaniu. Z tego 
powodu Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie 
weryfikuje tożsamości Użytkownika, który posługuje się 
prawidłowymi danymi umożliwiającymi logowanie do 
Systemu. 

4. W celu uniemożliwiania dostępu do danych i informacji 
przetwarzanych w Systemie osobom trzecim, Klient 
zobowiązany jest chronić dane do logowania i nie 
udostępniać danych do logowania do Systemu 
jakiejkolwiek osobie trzeciej.  

5. Spółka w szczególnych przypadkach może przekazywać 
lub przesyłać dane lub informacje również za 
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pośrednictwem środków porozumiewania się na 
odległość, a także za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.  

6. Klient przyjmuje do wiadomości, że udzielnie informacji 
zgodnie z § 15 ust. 5 Regulaminu może wymagać od 
Klienta podania danych osobowych w celu weryfikacji 
tożsamości. 

7. Wszelkie dane, dokumenty i informacje, które Spółka lub 
Kancelaria otrzyma od Klienta może wykorzystać w celu 
prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności w 
trakcie postępowania sądowego i egzekucyjnego.  

8. Klient oświadcza, że wszelkie skany dokumentów, dane i 
informacje przekazane Spółce lub Kancelarii są rzetelne i 
prawdziwe. W szczególności Klient oświadcza, że skany 
dokumentów odpowiadają autentycznym dokumentom, 
nie zostały przerobione, podrobione ani sfałszowane.  

9. Klient przyjmuje do wiadomości, że skany dokumentów 
wprowadzone do Systemu lub przesłane do Spółki albo 
Kancelarii będą stanowić podstawę do dochodzenia 
Wierzytelności również na drodze sądowej, a tym samym 
Klient ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ich 
autentyczność.  

10. Na każde żądanie Spółki lub Kancelarii Klient 
zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania Spółce lub 
Kancelarii oryginałów dokumentów, których skany 
uprzednio przekazał Spółce lub Kancelarii.   

 
§ 16 [Postanowienia końcowe] 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia 
go przez Klienta w Systemie. 

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić jedynie za zgodą 
Klienta, chyba, że zmiana Regulaminu następuje na 
korzyść Klienta, wówczas wystarczające jest 
zawiadomienie o dokonanej zmianie. 

3. W przypadku zmiany Regulaminu wymagających 
akceptacji Klienta, jeżeli w terminie 14 dni, licząc od 
zawiadomienia Klienta nie złoży on oświadczenia o 
sprzeciwie co do proponowanych zmian, uznaje się, że 
Klient zaakceptował zamiany. 

4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez 
Klienta, zmiany te nie wchodzą w życie w zakresie Zleceń, 
które zostały przyjęte do realizacji przez Spółkę przed 
dokonaniem zmiany Regulaminu, w tym zakresie 
obowiązują postanowienia Regulaminu w 
niezmienionym kształcie. Brak akceptacji zmian 
Regulaminu upoważnia Spółkę do rozwiązania Umowy. 

5. Do Zleceń przekazanych przez Klienta po zmianie 
Regulaminu stosuje się zapisy Regulaminu 
obowiązujących po ich przekazaniu. 

6. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego 
Regulaminu Spółka zawiadomi Klienta, co najmniej na 14 
dni przed planowaną zamianą.  

7. Spółka zastrzega sobie prawo do odstępstwa od 
postanowień Regulaminu jedynie na korzyść Klienta. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 
- Umowa Powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, 
stanowiący integralną część Regulaminu. Umowa powierzenia 
przetwarzania danych osobowych zostaje zawarta pomiędzy 
Spółką (zwaną dalej: Podmiotem Przetwarzającym) a 
Klientem (zwanym dalej: Administratorem), z uwagi na fakt: 
a) dokonania przez Użytkownika rejestracji w Systemie; 
b) powierzenia przetwarzania Danych Osobowych 

Dłużników przez Klienta w Systemie, co jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO, 

Klient akceptując Regulamin zawiera Umowę Powierzenia 
Przetwarzania Danych Osobowych o następującej treści: 

 
§ 1 Przedmiot Umowy Powierzenia 

1. Na warunkach określonych w Umowie Powierzenia 
Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu 
przetwarzanie Danych Osobowych Dłużników, które 
wprowadził do Systemu, a Podmiot Przetwarzający 
zobowiązuje się do ich przetwarzania w sposób zgodny z 
prawem, Umową oraz postanowieniami Umowy 
Powierzenia. 

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do 
przetwarzania powierzonych mu Danych Osobowych 
Dłużników jedynie w celu, zakresie i czasie wskazanym 
przez Administratora.  

 
§ 2 Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone 
na podstawie niniejszej umowy następujące Dane 
Osobowe Dłużników: 
a) nazwa firmy, 
b) imię i nazwisko właściciela firmy lub osoby 

upoważnionej, 
c) numer NIP, 
d) adres zamieszkania, 
e) adres siedziby firmy, 
f) adres korespondencyjny, 
g) wysokość zadłużenia, 
h) termin płatności i DPD, 
i) dane z faktury lub innego dokumentu, z którego 

wynika zadłużenia, 
j) wysokość ewentualnych spłat, 
k) inne dane, które są niezbędne celem odzyskania 

należności, a w których posiadaniu jest wierzyciel. 
2. Powierzone przez Administratora Dane Osobowe będą 

przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający wyłącznie w 
celu realizacji, zawartej na podstawie akceptacji 
Regulaminu, Umowy w zakresie świadczenia usługi 
windykacji należności. 

 
§ 3 Oświadczenia 

1. Administrator oświadcza, że: 
a) jest Administratorem Danych Osobowych Dłużników 

w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO; 
b) ma podstawy prawne do przetwarzania Danych 

Osobowych Dłużników wprowadzanych przez siebie 
do Systemu; 

c) powierzenie Danych Osobowych Dłużników 
Podmiotowi Przetwarzającemu nie narusza praw 
osób trzecich.  

2. Podmiot Przetwarzający jest podmiotem 
przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO 
względem Danych Osobowych Dłużników. 

3. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że: 

a) wdrożył odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne zapewniające adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom związanym 
z przetwarzaniem Danych Osobowych, o których 
mowa w art. 32 RODO, 

b) w trakcie przetwarzania Danych Osobowych stosuje 
się do przepisów RODO, w tym respektuje zasady 
domyślnej ochrony danych oraz ochrony w fazie 
projektowej, o których mowa w art. 25, 

c) wszystkie osoby upoważnione do dostępu i 
przetwarzania Danych Osobowych Dłużników 
powierzonych mu przez Administratora, zostaną 
zobowiązane do zachowania tajemnicy 
przetwarzanych danych, 

d) powierzone Dane Osobowe nie są przekazywane poza 
obszar EOG. 

 
§ 4 Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego 

1. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany dołożyć 
należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
Danych Osobowych. 

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do nadania 
upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim pracownikom, którzy będą przetwarzali 
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, przy 
czym za pracowników uznaje się również osoby fizyczne 
świadczące usługi na rzecz podmiotu przetwarzającego 
na podstawie umowy innej niż umowa o pracę.  

3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zapoznania 
pracowników, których upoważni do przetwarzania 
danych powierzonych przez Administratora, z przepisami 
z zakresu ochrony Danych Osobowych. 

4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić 
zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 
pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które 
upoważnia do przetwarzania Danych Osobowych w celu 
realizacji niniejszej umowy. 

5. Podmiot Przetwarzający pomaga Administratorowi w 
niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-
36 RODO, w szczególności w terminie nie dłuższym niż 14 
dni od otrzymania takiego wniosku od Administratora, 
przekazuje mu wszelkie informacje konieczne do 
wypełnienia tego obowiązku. 

6. Podmiot Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia 
ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
Administratorowi, jednak nie później niż w ciągu 24 
godzin od momentu wystąpienia naruszenia. 
Powiadomienie zostanie wysłane na adres email 
Administratora wskazany przez niego w trakcie 
rejestracji w Systemie. Podmiot Przetwarzający 
bezzwłocznie podejmie działania zmierzające 
do ograniczenia skutków naruszenia i usunięcia 
przyczyny wystąpienia naruszenia. 

7. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie 7 dni roboczych poinformuje 
Administratora o: 
a) zgłoszonych mu żądaniach osób, których Dane 

Osobowe dotyczą, 
b) postępowaniach, w szczególności 

administracyjnych lub sądowych, dotyczących 
przetwarzania Danych Osobowych Dłużników, 

c) jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu sądowym dotyczącym Danych 
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Osobowych Dłużników, skierowanej do Podmiotu 
Przetwarzającego, 

d) wszelkich planowanych postępowaniach lub o 
realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania Danych Osobowych 
Dłużników. 

 
§ 5 Prawo kontroli 

1. Podmiot Przetwarzający wyraża zgodę na wykonywanie 
przez Administratora audytu prawidłowości 
przetwarzania Danych Osobowych Dłużników 
przekazanych przez Administratora z wymaganiami 
RODO oraz postanowieniami Umowy Powierzenia. 

2. Czynności kontrolne mogą być realizowane po łącznym 
ziszczeniu się następujących przesłanek: 
a) Administrator skutecznie zawiadomił Podmiot 

Przetwarzający, nie później niż 14 dni roboczych 
przed dniem planowanych czynności kontrolnych 
na adres korespondencyjny lub adres e-mail: 
kontakt@vibil.eu, 

b) Administrator dokonał wpłaty na wskazany 
rachunek Podmiotu Przetwarzającego kosztów 
przeprowadzenia audytu wyliczonych zgodnie z ust. 
3 poniżej, 

c) Strony uzgodniły i potwierdziły termin oraz zakres 
audytu. 

3. Administrator ponosi wszelkie koszty przeprowadzenia 
kontroli, w tym wszelkie udokumentowane koszty 
Podmiotu Przetwarzającego. 

4. Po zakończeniu audytu Administrator prześle 
Podmiotowi Przetwarzającemu raport z wyników audytu. 
W przypadku wskazania w raporcie uchybień, Podmiot 
Przetwarzający będzie zobowiązany do ich usunięcia w 
uzgodnionym między Stronami terminie. 

5. Administrator może odstąpić od przeprowadzania 
czynności audytu, jeżeli Podmiot Przetwarzający 
przedłoży aktualny certyfikat zgodności operacji 
przetwarzania Danych Osobowych z przepisami RODO, 
wydany zgodnie z art. 42 RODO lub inny certyfikat 
dotyczący obszaru zarządzania bezpieczeństwem 
informacji. 

 
§ 6 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego 
może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada 
na Podmiot Przetwarzający prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 
Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje 
Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile 
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 
na ważny interes publiczny. 

2. Podmiot Przetwarzający może powierzyć dane osobowe 
objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy. Na 
chwilę zawarcia niniejszej Umowy Podwykonawcami są:  
a) Kancelaria - wykonująca czynności Windykacyjne i 

Egzekucyjne; 
b)  Podmiot z branży IT – wykonujący czynności SLA 

związane z obsługą Systemu; 
c) Biuro księgowe - w zakresie czynności związanych z 

obsługa księgową Spółki; 
d) Dostawcy usług telekomunikacyjnych - w zakresie 

usług hostingowych oraz wysyłania SMS. 

3. Podmiot Przetwarzający z co najmniej 14-dniowym 
wyprzedzeniem przekaże Administratorowi informację o 
zamiarze rozpoczęcia współpracy z nowym 
podwykonawcą na udostępniony w trakcie rejestracji 
adres e-mail Administratora i/lub w Systemie. Brak 
wniesienia sprzeciwu przez Administratora w okresie 14 
dni traktowane będzie jako akceptacja działania 
Podmiotu Przetwarzającego. 

4. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 2 winien spełniać 
te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Podmiot Przetwarzający w niniejszej Umowie. 

5. Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność 
wobec Administratora za niewywiązanie się ze 
spoczywających na podwykonawcy obowiązków w 
zakresie zapewnienia ochrony danych. 

 
§ 7 Odpowiedzialność 

1. Podmiot Przetwarzający odpowiada za działania i 
zaniechania, pracowników i współpracowników 
uczestniczących w procesach przetwarzania Danych 
Osobowych Dłużników powierzonych do przetwarzania 
przez Administratora, jak za własne działania i 
zaniechania. 

 
§ 8 Okres obowiązywania Umowy i zakończenie 
przetwarzania Danych Osobowych Dłużników 

1. Umowa Powierzenia zostaje zawarta na czas 
obwiązywania Umowy. 

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia 
wszelkich Danych Osobowych powierzonych do 
przetwarzania przez Administratora oraz usunięcia 
wszelkich istniejących kopii tych danych nie później niż w 
terminie 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy 
Powierzenia, chyba że: 
a) Strony uzgodniły inaczej, 
b) przepisy prawa nakazują przechowywanie tych 

Danych Osobowych Dłużników, 
c) Dane Osobowe Dłużników są niezbędne do 

dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przez 
Podmiot Przetwarzający w związku z prowadzoną 
działalnością. 

 
§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Załączniki do Umowy Powierzenia stanowią jej integralną 
część.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia 
zastosowanie mają odpowiednie przepisy KC, RODO oraz 
inne przepisy ochrony danych osobowych.  

3. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem 
Umowy Powierzenia Strony będą rozwiązać w drodze 
polubownej, a w razie braku porozumienia spory podlegać 
będą jurysdykcji sądu powszechnego właściwego 
miejscowo dla siedziby Podmiotu Przetwarzającego.  

4. Umowa wchodzi w życie z dniem rejestracji przez 
Administratora w Systemie.  
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