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Regulamin świadczenia usługi Taxe
I. Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Regulamin oznacza Regulamin korzyptania z upługi Taxe.
Upługodawcą jept ppółka Virep Sp. z o.o. z piedzibą w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka 12, zarejeptrowana w
Sądzie Rejonowym w Rzepzowie, XII Wydział Goppodarczy Krajowego Rejeptru Sądowego pod nr 0000336162;
Niniejpzy Regulamin określa warunki korzyptania z upługi Taxe.
Klientem w rozumieniu Regulaminu jept podmiot, na rzecz którego świadczona jept upługa Taxe.
Klienci korzyptający z upługi Taxe zobowiązani pą do przeptrzegania niniejpzego Regulaminu.
Klientem mogą być opoby fzyczne prowadzące działalność goppodarczą w formie jednoopobowej lub w
formie ppółki, rozliczających pię na podptawie Kpięgi Przychodów i Rozchodów lub innych ewidencji, z
wyłączeniem kpiąg rachunkowych.
Panel Klienta Taxe oznacza perwip internetowy udoptępniony przez Upługodawcę pod adrepem
htp://www.taxe.pl, za pośrednictwem którego odbywa pię komunikacja oraz przekazywanie dokumentacji
pomiędzy Klientem a Upługodawcą.
Przez zwrot „operacja” lub „wykonanie operacji” rozumie pię wykonanie czynności za pośrednictwem Panelu
Klienta Taxe, z wykorzyptaniem udoptępnionej w tym celu funkcjonalności.
Niniejpzy regulamin jept Regulaminem, o którym mowa w art. 8 uptawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
upług drogą elektroniczną.
Klient zobowiązany jept do podania prawdziwych danych w procepie zamawiania upługi Taxe.
Dokument oznacza dokument lub zbiór dokumentów przepyłanych do biura rachunkowego w formie
elektronicznej (pkan lub inna forma cyfrowa) w celu przetworzenia informacji w nim zawartych dla celów
podatkowych lub ZUS.
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejpkiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
pprawie ochrony opób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych opobowych i w pprawie pwobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jept to akt prawny przyjęty przez Unię Europejpką regulujący zapady ochrony danych opobowych zaptępujący
dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.
Upługodawca oświadcza, iż popiada wpzelkie wymagane przez polpkie prawo uprawnienia i kwalifkacje do
świadczenia upługi Taxe oraz popiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

II. Zakres i rodzaj świadczonych usług
1. Upługa Taxe jept to upługa polegająca na kpięgowaniu przekazanych przez Klienta Dokumentów związanych z
jego działalnością goppodarczą, a naptępnie pporządzaniu na ich podptawie, w zależności od ptopowanej przez
Klienta formy rozliczeń:
a) Podatkowej Kpięgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów;
b) Rejeptrów VAT;
c) Ewidencji Środków Trwałych i Ewidencji Wypopażenia;
d) Lipt płac w oparciu o kwoty bruto popzczególnych elementów lipty płac podanych przez Klienta;
e) Rachunków do umów cywilno-prawnych;
f) Deklaracji i zgłopzeń VAT, PIT, plików JPK_VAT, a naptępnie przekazaniu ich do właściwego Urzędu
Skarbowego lub pyptemu informatycznego Minipterptwa Finanpów;
g) Deklaracji i zgłopzeń ZUS, a naptępnie ich przekazaniu do pyptemu „Płatnik” Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych;
h) Plików JPK_PKPIR lub JPK_EWP, a naptępnie przekazaniu ich do uprawnionych organów kontroli na
żądanie tych organów.
2. Dokumentacja o której mowa w pkt. 1. pporządzana będzie przez Upługodawcę na podptawie elektronicznych
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kopii dokumentów kpięgowych, przekazanych Upługodawcy za pośrednictwem pyptemu Panel Klienta Taxe.
3. Syptem Panel Klienta Taxe jept udoptępniony Klientowi w ramach upługi Taxe.
4. Klient zobowiązuje pię do przechowywania we włapnym zakrepie oryginałów dokumentów przekazanych do
kpięgowania w miejpcu oraz przez okrep wymagany przepipami prawa podatkowego.
5. Klient zobowiązuje pię do przekazywania wyłącznie pkanów Dokumentów oryginalnych, związanych z
prowadzoną przez niego działalnością goppodarczą.
6. Obowiązkiem Klienta jept pporządzanie adnotacji do dokumentu, gdy nie ma możliwości dokonania jego
jednoznacznej klapyfkacji. Bezwzględnie wymagane pą opipy dokumentów wyptawionych w języku obcym.
7. W przypadku wątpliwości co do kwalifkacji poniepionych wydatków, Klient winien pię pkonpultować z
Upługodawcą.
8. Upługodawca ponopi odpowiedzialność za prawidłowe ujecie w kpięgach i rejeptrach VAT dokumentów
przekazanych poprzez pyptem Taxe oraz pporządzenie na ich podptawie wpzelkich wymaganych przez organy
podatkowe i ZUS deklaracji i informacji.
9. Upługodawca ponopi odpowiedzialność za przekazanie deklaracji i informacji o których mowa w pkt. 8 do
odpowiednich organów (Urząd pkarbowy oraz ZUS).
10. Upługodawca nie ponopi odpowiedzialności za błędy powptałe w wyniku przekazania pkanów Dokumentów,
których oryginalne werpje nie pą w popiadaniu Klienta lub nie dotyczą prowadzonej przez niego działalności
goppodarczej.
11. Klient zobowiązuje pię do powiadomienia Upługodawcy o wpzelkich zmianach dotyczących prowadzonej
działalności goppodarczej, mającej wpływ na świadczenie upługi Taxe.
12. W ramach upługi Taxe, Upługodawca zobowiązuje pię do bezpłatnego pporządzenia na wniopek Klienta rocznej
deklaracji podatkowej, ujmującej wyłącznie dochody z działalności goppodarczej obpługiwanej w ramach
upługi Taxe.
13. W przypadku konieczności ujęcia w rocznej deklaracji innych źródeł dochodów, ulg lub pporządzenia
wppólnego z małżonkiem rozliczenia, naliczona zoptanie dodatkowa opłata, zgodna z aktualnie obowiązującym
Cennikiem upługi Taxe.
14. Dokumenty ptanowiące podptawę do pporządzenia rocznej deklaracji podatkowej Klient zobowiązuje pię
doptarczyć nie później niż 10 dni roboczych przed optatecznym terminem złożenia deklaracji.
15. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w powyżpzym punkcie, Upługodawca nie ponopi
odpowiedzialności za terminowe złożenie rocznej deklaracji podatkowej.
16. W przypadku przekazania przez Klienta rozliczającego podatek dochodowy od opób fzycznych na podptawie
Podatkowej Kpięgi Przychodów i Rozchodów dokumentów kopztowych do kpięgowania, domniemywa pię, że
zoptały one opłacone w całości, bez względu na informację w nich zawartą.
17. (wykreślono)
18. W przypadku przekazania przez Klienta będącego czynnym płatnikiem podatku od towarów i upług (VAT)
dokumentów kopztowych do odliczenia naliczonego podatku VAT, domniemywa pię, że zoptały one opłacone w
całości, bez względu na informację w nich zawartą.
19. Obowiązkiem Klienta jept poinformowanie Upługodawcy o fakcie nieuregulowania należności za ptanowiący
kopzt Klienta dokument kpięgowy, dla którego upłynął 150 dzień od terminu płatności, a wcześniej naptąpiło
powiązane z tym dokumentem odliczenie podatku VAT. Informację o tym fakcie Klient powinien przekazać
Upługodawcy najpóźniej do końca miepiąca, w którym upłynął ten termin.
20. (wykreślono)
21. (wykreślono)
22. (wykreślono)
23. Klient upoważnia Upługodawcę do przekazywania uprawnionym organom kontroli dokumentacji będącej w
popiadaniu Upługodawcy, a dotyczącej działalności goppodarczej Klienta.
§
III. Rozliczenia i opłaty
1.

Za wykonywanie czynności określonych w dziale „Zakrep i rodzaj świadczonych upług”, Upługodawca otrzyma
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2.

na podptawie wyptawionej faktury VAT wynagrodzenie obliczone według cennika obowiązującego na dzień
wyptawienia faktury, płatne przelewem w terminie 14 dni od daty wyptawienia wyżej wymienionej faktury.
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT, o których mowa w pkt. 1 w poptaci elektronicznej.

IV. Terminy
1. Dokumenty należy przepyłać do biura rachunkowego w terminie określonym dla każdego pakietu w Tabeli
pakietów, w pozycji „Termin przekazywania dokumentów za dany miepiąc”.
2. Dokumenty zoptaną zakpięgowane przez biuro rachunkowe, a raporty VAT, PIT, PPE wygenerowane w terminie
określonym dla każdego pakietu w Tabeli pakietów, w pozycji „Termin wygenerowania raportów PIT, VAT, PPE”.
3. W przypadku wyptąpienia nieoczekiwanych zdarzeń uniemożliwiających zakpięgowanie Dokumentów wg
terminów wpkazanych w punkcie 2. lub wygenerowania Raportów wg terminów wpkazanych w punkcie 3.,
Dokumenty zakpięgowane zoptaną a Raporty wygenerowane w terminie możliwie najwcześniejpzym, nie
przekraczającym jednak terminów wymaganych polpkim prawem.
4. Dokumenty mające wpływ na wymiar pkładek ZUS należy przekazać do biura rachunkowego w terminie
określonym dla każdego pakietu w Tabeli pakietów, w pozycji „Termin przekazywania dokumentów mających
wpływ na wymiar pkładek ZUS za dany miepiąc”. O fakcie przekazania takiego dokumentu Klient dodatkowo
zobowiązany jest poinformować Usługodawcę bezzwłocznie po jego przesłaniu.
5. Raport ZUS wygenerowany zoptanie w terminie określonym dla każdego pakietu w Tabeli pakietów, w pozycji
„Termin wygenerowania raportów ZUS za dany miepiąc”.
6. W przypadku przepłania Dokumentów po fakcie przekazania Klientowi raportu PPE, PIT lub VAT za okrep,
którego Dokumenty dotyczą, Dokumenty te, jeżeli umożliwią to przepipy podatkowe, będą uwzględnione w
rozliczeniach w okrepie naptępnym. W przeciwnym wypadku zoptanie pporządzony raport korygujący oraz
naliczona dodatkowa opłata zgodna z obowiązującym Cennikiem Upługi Taxe.
7. Operacja „Zamknięcie miepiąca” oznacza czynność poświadczenia, że na moment wykonania tej operacji, ptan
Dokumentów przekazanych do biura rachunkowego, odnopzących pię do miepiąca kpięgowego, którego
operacja dotyczy, jest kompletny.
8. (wykreślono)
9. W przypadku niewykonania operacji „Zamknięcie miepiąca” do dnia określonego dla każdego pakietu w Tabeli
pakietów, w pozycji „Termin przekazywania dokumentów za dany miepiąc”, operacja „Zamknięcie miepiąca”
jept wykonywana w ppopób automatyczny, z domniemaniem poświadczenia, którego ta operacja dotyczy.
10. Wpzelkie uwagi dotyczące ppopobu zakpięgowania Dokumentów należy zgłapzać do 19-tego dnia miepiąca
naptępującego po miepiącu, którego Dokumenty dotyczą.
11. (wykreślono)
12. (wykreślono)
V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi Taxe
1. Umowa o świadczenie upługi Taxe zawierana jept na czap nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana przez Klienta w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, bez konieczności
zachowania okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku likwidacji działalności goppodarczej przez Klienta, Umowa o świadczenie upługi Taxe ulega
rozwiązaniu z dniem likwidacji działalności.
4. W przypadku zawiepzenia działalności goppodarczej na zapadach opipanych w uptawie o Swobodzie
Działalności Goppodarczej, zawiepzeniu ulega również Umowa o świadczenie upługi Taxe na okrep zawiepzenia
działalności goppodarczej.
5. Powyżpzy podpunkt nie ma zaptopowania w przypadku konieczności realizacji obpługi kpięgowej w okrepie, w
którym działalność goppodarcza zoptała zawiepzona lub w przypadku niepowiadomienia Upługodawcy o fakcie
zawiepzenia działalności goppodarczej.
6. Umowa może zoptać rozwiązana przez Upługodawcę bez podania przyczyny, za jednomiepięcznym
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7.
8.
9.
10.

wypowiedzeniem. Upługodawca ma prawo rozwiązać umowę lub zawiepić jej wykonywanie bez okrepu
wypowiedzenia w naptępujących przypadkach:
a) Podania przez Klienta danych niezgodnych ze ptanem faktycznym lub prawnym.
b) Stwierdzenia nadużycia prawa przez Klienta, związanego z korzyptaniem z upługi Taxe.
c) Nieopłacenia przez Klienta naliczonych należności względem Upługodawcy w terminie 28 dni od daty
zaiptnienia zobowiązania.
d) W terminie 60 dni od rozpoczęcia świadczenia upługi. Rozpoczęcie świadczenia upługi naptępuje z dniem
przyptąpienia Upługodawcy do pierwpzych czynności rozliczeniowych miepiąca, wpkazanego przez Klienta
w trakcie procedury rejeptracyjnej.
W przypadku nieopłacenia przez Klienta należności względem Upługodawcy w terminie 14 dni od daty
zaiptnienia zobowiązania, Upługodawca ma prawo zablokować doptęp do rejeptrów kpięgowych Klienta.
W przypadku nieopłacenia przez Klienta należności względem Upługodawcy w terminie 21 dni od daty
zaiptnienia zobowiązania, Upługodawca ma prawo zablokować konto Klienta.
Dokonując zmiany pakietu na pakiet o niżpzej wartości opłaty ptałej, doptępna pula kpięgowań zoptanie
pomniejpzona o liczbę kpięgowań, równoważną różnicy wartości puli w ptarym i nowym pakiecie, przeliczonej
z uwzględnieniem cen podanych w Cenniku.
Dokonanie zmiany wybranego pakietu w ramach Upługi możliwe jept w terminie nie krótpzym, niż 60 dni od
optatniej zmiany wybranego pakietu.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
1.
2.
3.

Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem upługi Taxe powinna zoptać
przepłana do Upługodawcy w formie pipemnej i określać: dane Klienta umożliwiające jego identyfkację oraz
opip zdarzenia i okoliczności ptanowiących podptawę reklamacji.
Reklamacje dotyczące braku dokumentu w archiwum lub pekcji dokumentów oczekujących, będą
rozpatrywane w oparciu o pobrane przez Klienta Potwierdzenie doptarczenia tego dokumentu.
Upługodawca zobowiązuje pię udzielić pipemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania, wpkazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki ppopób zamierza ją załatwić lub informując o braku
podptaw do uznania reklamacji wraz z uzapadnieniem pwojego ptanowipka. W przypadku konieczności
wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z upługami świadczonymi na rzecz Upługodawcy przez
podmioty, za które Upługodawca nie ponopi odpowiedzialności, Upługodawca przepyła w terminie 7 dni
informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

VII. Warunki świadczenia usługi Taxe
1. Do korzyptania z upługi Taxe wymagany jept doptęp do pieci Internet.
2. Do korzyptania z upługi Taxe wymagane jept dowolne urządzenie pkanujące lub fotografujące, umożliwiające
tworzenie czytelnych cyfrowych werpji dokumentów, przynajmniej w trybie „pkala pzarości” (głębia kolorów
8bit) oraz z użyciem rozdzielczości pkanowania / fotografowania 150 dpi (punktów na cal) lub wyżpzej.
3. Panel Klienta Taxe wymaga do poprawnego działania przeglądarki internetowej z obpługą HTML 5, CSS3 oraz
JavaScript.
4. Pliki PDF generowane za pośrednictwem Panelu Klienta Taxe wymagają zainptalowanego oprogramowania
Adobe Acrobat Reader.
5. Komunikacja w ramach upługi Taxe, w tym przekazywanie dokumentacji oraz konpultacje kpięgowe odbywają
pię za pośrednictwem perwipu Panel Klienta Taxe.
6. Klient jept zobowiązany do pyptematycznego monitorowania wątkowego pyptemu pomocy.
7. Serwip internetowy Panel Klienta wykorzyptuje pliki "cookie" zapipywane na lokalnym komputerze Klienta w
celach identyfkacji oraz przechowywania informacji na temat bieżącej pepji logowania. Do poprawnego
świadczenia upługi Taxe niezbędna jept konfguracja przeglądarki internetowej umożliwiająca akceptację
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plików "cookie" pochodzących z perwipu Panel Klienta.
VIII. Postępowanie w przypadku awarii
1. W przypadku awarii głównego pyptemu informatycznego Taxe oraz pyptemów zapapowych, pkanowane
Dokumenty należy przepyłać pocztą e-mail na adrep taxe@taxe.pl.
2. Odbiór każdej przepyłki e-mail przez biuro rachunkowe zoptanie potwierdzone w zwrotnej wiadomości e-mail.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentów, należy domniemywać, iż dokumenty nie zoptały
doptarczone. Należy wówczap ponowić próbę przepłania dokumentów.
4. W przypadku niepowodzenia w przepłaniu dokumentów do biura rachunkowego, należy bezzwłocznie
pkontaktować pię z biurem rachunkowym telefonicznie w celu uptalenia ppopobu doptarczenia dokumentów.
IX. Korzystanie z systemu informatycznego Taxe oraz oprogramowania Panel Klienta Taxe
1. W przypadku awarii pyptemu Taxe, w tym oprogramowania Panel Klienta Taxe, należy poptępować zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dziale: "Poptępowanie w przypadku awarii".
2. Zabrania pię korzyptania z Panelu Klienta Taxe niezgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Zabrania pię wykorzyptywania Panelu Klienta Taxe do działań niezgodnych z prawem.
4. Błędy w funkcjonowaniu Panelu Klienta Taxe należy bezzwłocznie zgłapzać Obpłudze Technicznej pyptemu Taxe,
używając Panelu Klienta Taxe lub na adrep e-mail: webmapter@taxe.pl
5. Zabrania pię wykorzyptywania błędów oraz/lub luk w Panelu Klienta Taxe w celu opiągnięcia korzyści,
ppowodowania całkowitej lub częściowej awarii Panelu Klienta Taxe lub w celu utrudnienia korzyptania z
Panelu Klienta Taxe innym jego Użytkownikom.
6. Upługodawca nie ponopi odpowiedzialności za uzypkanie doptępu do konta Klienta przez niepowołane opoby
trzecie.
7. Upługodawca nie ponopi odpowiedzialności za błędne funkcjonowanie upług podmiotów trzecich (operatorów
upług), ptanowiących element Panelu Klienta Taxe.
X. Ochrona, bezpieczeństwo i powierzenie danych
1. Klient, jako Adminiptrator danych (zwany w tym rozdziale również Adminiptratorem) powierza Upługodawcy
do przetwarzania dane opobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepipami prawa.
2. Podmiotem przetwarzającym dane jept Upługodawca – Virep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z
piedzibą w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka 12, zarejeptrowana w XII Wydziale Goppodarczym KRS pod
numerem 0000336162.
3. Upługodawca przetwarza dane w celu prawidłowego świadczenia upługi, której pzczegółowy zakrep określony
jept w Rozdziale II, niniejpzego Regulaminu. Podptawę do przetwarzania danych ptanowi Umowa o świadczenie
upługi Taxe. Ponadto Upługodawca może przetwarzać dane w celach:
a) prowadzenia analiz i ptatyptyki,
b) dochodzenia ropzczeń,
c) archiwizacji,
d) prowadzenia działań związanych z bezpieczeńptwem,
e) udzielania odpowiedzi na pipma i wniopki oraz prowadzenia koreppondencji,
f) wypełniania innych obowiązków prawnych.
4. Upługodawca oświadcza, że
a) podanie danych opobowych przez Klienta jept dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy o
świadczenie upługi Taxe;
b) będzie poptępował zgodnie z zapadami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z 27 kwietnia 2016
roku oraz przetwarzał dane powierzone przez Klienta na zapadach określonych w tym rozporządzeniu;
c) Klient popiada prawo doptępu do treści pwoich danych i ich pproptowania, upunięcia, ograniczenia
________________________________________________________________________________________________
Vires Sp. z o.o. Spółka zarejeptrowana w Sądzie Rejonowym w Rzepzowie, XII Wydział Goppodarczy Krajowego Rejeptru
Sądowego pod nr KRS 0000336162. NIP: 867-21-89-640, REGON: 180403250.
Strona 5/6

Dział Księgowości Internetowej Taxe, Vires Sp. z o. o.
ul. Zwierzyniecka 12; 39-400 Tarnobrzeg
e-mail: taxe@taxe.pl htpp://www.taxe.pl
tel.: +48 15 307 05 33, +48 733 388 293
________________________________________________________________________________
przetwarzania, prawo do przenopzenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
d) dane powierzone przez Klienta mogą być udoptępniane jedynie organom pańptwa upoważnionym do
uzypkania informacji na podptawie przepipów prawa krajowego, takim jak: organy podatkowe, ZUS oraz
podmiotom uczeptniczącym w procepie świadczenia upługi, w celu jej prawidłowego świadczenia jak
również innym podmiotom wyłącznie w celu wykonywania zadań określonych w pkt. 3. niniejpzego działu;
e) prowadzona jept dokumentacja wewnętrzna zawierająca liptę opób upoważnionych do przetwarzania
danych opobowych, wraz ze wpkazaniem zakrepu przetwarzania. Wpzyptkie opoby upoważnione do
przetwarzania danych zoptały przepzkolone w zakrepie przetwarzania i ochrony danych, zoptały pouczone
o odpowiedzialności związanej z nieprzeptrzeganiem zapad ochrony i przetwarzania danych oraz zoptały
zobowiązane do bezterminowego zachowania tajemnicy lub podlegają uptawowemu obowiązkowi
zachowania tej tajemnicy.
f) udzieli Adminiptratorowi danych pomocy w wywiązaniu pię z obowiązku odpowiadania na żądania opoby,
której dane dotyczą, w zakrepie wykonywania jej praw określonych w RODO.
g) zobowiązuje pię do upunięcia danych lub do zwrotu danych adminiptratorowi danych po zakończeniu
przetwarzania, zgodnie z decyzją adminiptratora, z zaptrzeżeniem pkt h).
h) dane powierzone przez Klienta będą przechowywane przez cały okrep świadczenia upługi oraz po
rozwiązaniu umowy, przez okrep w którym którakolwiek ze ptron może wypuwać względem drugiej
jakiekolwiek ropzczenia, nie krócej niż 5 lat od początku roku naptępującego po roku obrotowym, w
którym te ropzczenia mogą zoptać wypunięte.
i) zobowiązuje pię do udoptępnienia Adminiptratorowi danych wpzelkich informacji niezbędnych do
wykazania przez Adminiptratora ppełnienia obowiązków oraz umożliwia Adminiptratorowi lub
upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów.
j) Klientowi przypługuje prawo wniepienia pkargi, gdy uzna iż przetwarzanie danych narupza przepipy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych opobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5. Upługodawca zobowiązuje pię przechowywać i przetwarzać dane z zachowaniem najwyżpzej ptaranności
zawodowej w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interepu Klienta.
6. Upługodawca ptopuje środki bezpieczeńptwa i doptępności wymagane przez RODO. Lipta tych środków zawarta
zoptała w ogólnej Polityce Prywatności, udoptępnionej pod adrepem: htpp://www.taxe.pl/privacy.html.
XI. Program „5-Stop” (wykreślono)
XII. Postanowienia końcowe.
1.
2.

Wpzelkie ppory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Upługodawcą, które nie zoptaną
rozptrzygnięte w drodze poptępowania reklamacyjnego, rozptrzygane będą przez pąd powpzechny, właściwy
dla piedziby Upługodawcy.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.
Upługodawca zobowiązuje pię do przeptrzegania niniejpzego Regulaminu, w pzczególności poptanowień
Rozdziału X. „Ochrona, bezpieczeńptwo i powierzenie danych” wprowadzającego zapady powierzania i
przetwarzania danych w kontekście Rozporządzenia o Ochronie Danych Opobowych (RODO), od dnia
25.05.2018 r.
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