REGULAMIN PANELU TRANSAKCYJNEGO
§ 1. DEFINICJE
ADMINISTRATOR – Transcash.eu SA (dawniej: Inkaso Logintrans sp. z o.o. sp.k.) z siedzibą w
Wysokiej przy ul. Chabrowej 4 (52-200 Wrocław 65), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS: 0000626049, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 500 000,00 zł (opłacony w całości), REGON: 020277393, NIP: 8971714717.
UŻYTKOWNIK – przedsiębiorca, w rozumieniu kodeksu cywilnego, który zawarł Umowę dostępu do
Panelu Transakcyjnego.
REGULAMIN – niniejszy Regulamin, który stanowi integralną część umowy dostępu do Panelu
Transakcyjnego.
UMOWA – umowa dostępu do panelu transakcyjnego, zawierana przez Użytkownika z
Administratorem na czas nieokreślony, w formie pisemnej.
PANEL TRANSAKCYJNY – platforma internetowa umożliwiająca Użytkownikowi zgłoszenie
Administratorowi propozycji sprzedaży konkretnej wierzytelności i zawarcia z nim umowy cesji tej
wierzytelności.
ZGŁOSZENIE – wydana w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza zgłoszenia
umieszczonego w Panelu Transakcyjnym, wyraźna dyspozycja Użytkownika, stanowiąca
skierowaną do Administratora propozycję sprzedaży wskazanej przez Użytkownika wierzytelności.
FAKTURA - faktura VAT wystawiona przez Użytkownika swojemu kontrahentowi, z tytułu wykonania
umowy cywilnoprawnej, która poświadcza istnienie po stronie Użytkownika wierzytelności
względem jego kontrahenta.
SYSTEM TRANS.EU - internetowy serwis informacyjno – usługowy, znajdujący się pod adresem
internetowym: www.trans.eu.
§ 2. PANEL TRANSAKCYJNY
1. Panel transakcyjny jest dostępny na stronie internetowej www.transinkasso.eu;
2. Dostęp do Panelu Transakcyjnego posiada jedynie Użytkownik, który:
a.
posiada konto umożliwiające korzystanie z Systemu Trans.eu,
b.
zawarł Umowę z Administratorem
3. Zasady rejestracji kont i korzystania z Systemu Trans.eu, a także sposób uzyskiwania i
zabezpieczania danych dostępowych do niego, określa Regulamin świadczenia usług i
bezpieczeństwa Systemu Trans.eu, dostępny na stronie: www.trans.eu
4. Dostęp do Panelu Transakcyjnego posiada Użytkownik i wymienione w § 3 ust. 2 Umowy
upoważnione przez niego osoby.

§ 3. FUNKCJE PANELU TRANSAKCYJNEGO
1. Panel Transakcyjny umożliwia Użytkownikowi i wymienionym w § 3 ust. 2 Umowy upoważnionym
przez niego osobom, dokonanie Zgłoszenia. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Użytkownik proponuje
Administratorowi sprzedaż konkretnej wierzytelności określonej w treści Faktury wskazanej w
Zgłoszeniu.
2. Użytkownik może dokonać Zgłoszenia podczas wystawiania Faktury w Systemie Trans.eu. W celu
dokonania Zgłoszenia Użytkownik powinien wybrać opcję wystawienia “faktury z finansowaniem”.

3. Do każdego Zgłoszenia Użytkownik dołącza kopie dokumentów potwierdzających istnienie
wierzytelności wynikającej z Faktury (np. zlecenie transportowe/umowa przewozu, list przewozowy
lub inny dokument potwierdzający wykonanie usługi).
4. W ciągu 48h po otrzymaniu Zgłoszenia, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej, Administrator udziela
Użytkownikowi odpowiedzi na Zgłoszenie, w której treści informuje Użytkownika o akceptacji lub
odmowie nabycia wierzytelności wskazanej w Zgłoszeniu.
5. W przypadku akceptacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, Administrator w odpowiedzi na
Zgłoszenie wskazuje również proponowaną cenę wykupu wierzytelności (oferta wykupu
wierzytelności), wraz z projektem proponowanej przez siebie umowy cesji tej wierzytelności.
6. Oferta wykupu wierzytelności ważna jest przez 48 h od momentu jej wysłania do Użytkownika.
7. W przypadku akceptacji oferty wykupu wierzytelności Użytkownik – działając osobiście, albo za
pośrednictwem wymienionych w § 3 ust. 2 Umowy upoważnionych przez niego osób - składa
oświadczenie woli o zaakceptowaniu wymienionej w § 3 ust. 5 Regulaminu ceny i treści
proponowanej umowy cesji wierzytelności. Akceptacja ceny jest możliwa tylko i wyłącznie z
jednoczesną akceptacją treści proponowanej umowy cesji wierzytelności.
8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4-7 Regulaminu strony Umowy składają przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej. To samo dotyczy czynności Użytkownika, wskazanych w ust.
3 Regulaminu.
9. Wskutek złożenia oświadczenia woli wymienionego w § 3 ust. 7 Regulaminu dochodzi do
zawarcia przez strony umowy cesji wierzytelności zaakceptowanej zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu
przez Użytkownika.
10. Zawierając wymienioną w § 3 ust. 9 Regulaminu umowę cesji wierzytelności, Użytkownik
oświadcza że:
a.
będąca przedmiotem umowy cesji wierzytelność istnieje, jest nieprzedawniona i wolna od
obciążeń oraz wad prawnych, a żaden przepis prawa, ani umowa nie wyłączają możliwości cesji
wierzytelności;
b.
nie zawarł z dłużnikiem zapisu na sąd polubowny, ani też w żaden sposób nie wyłączył, ani
nie ograniczył możliwości przelewu wierzytelności;
c.
nie posiada względem dłużnika żadnych zobowiązań, które są lub mogą być przedmiotem
potrącenia z wierzytelnością określoną w § 1. Umowy,
d.
będąca przedmiotem umowy cesji wierzytelność nie jest przedmiotem postępowania
sądowego ani egzekucji komorniczej, jak również umowy Użytkownika z firmą windykacyjną
(wyłączając Administratora) oraz nie jest objęta postępowaniem upadłościowym ani likwidacyjnym.
11. Panel Transakcyjny umożliwia Użytkownikowi podgląd dokonanych Zgłoszeń, oraz uzyskanie
informacji o stanie ich realizacji.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla Administratora.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej:
www.transcash.eu.
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
§ 1. DEFINICJE
1. Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.).

2. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
3. Termin „dane osobowe” jest zgodny z definicją danych osobowych, określoną w art. 6 Ustawy, w
myśl której za „dane osobowe” uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
4. Termin „przetwarzanie danych osobowych” oznacza w rozumieniu Umowy wszelkie operacje
wykonywane przez Administratora w celu i na zasadach opisanych Umową na danych osobowych
przekazywanych przez Użytkownika, a w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, zmienianie i usuwanie.
§ 2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonywania
Umowy na podstawie art. 23 Ustawy. Strony zgodnie ustalają, że Administrator będzie przetwarzał
powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania Umowy i w jej granicach.
2. Administrator w zakresie przetwarzania danych osobowych jest uprawniony do wykonania
następujących czynności:
a.
weryfikacja przekazanych danych,
b.
poprawianie danych, które zostały uznane za nieaktualne lub nieprawidłowe,
c.
uzupełnianie danych, które mogą okazać się istotne podczas realizacji Umowy,
d.
przetwarzanie danych w celu podjęcia w stosunku do dłużników konkretnych czynności:
kontakt telefoniczny, listowny lub bezpośredni,
e.
przetwarzanie danych w celu ustalenia, którzy dłużnicy spłacili część lub całość zadłużenia,
a którzy w ogóle nie uregulowali należności,
f.
przetwarzanie danych w celu sporządzenia raportów dla Użytkownika,,
g.
przetwarzanie danych w celu wystawiania stosownych dokumentów księgowych,
h.
przetwarzanie danych w innych sposób, niezbędny do skutecznej realizacji postanowień
Umowy.
3. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie powierzonych danych osobowych,
na elektronicznych nośnikach informacji przez podmiot dominujący wobec Administratora, tj.
Logintrans Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej. W tym zakresie Administrator obowiązany jest do
zawarcia stosownej Umowy o przetwarzanie danych.
§ 3. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
1. Administrator jest obowiązany zapewnić stałą ochronę powierzonych danych osobowych,
zarówno przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń technicznych, jak i organizacyjnych; na
poziomie nie mniejszym niż jest to wymagane obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
a w szczególności przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
2. Administrator oświadcza, iż wszystkie osoby dopuszczone przez nie do przetwarzania danych
osobowych przekazywanych przez Użytkownika zostały przeszkolone w zakresie zasad
przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych oraz znajomości przepisów tego
dotyczących, przede wszystkim w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa
przetwarzania i przechowywania tych danych tak, aby nie doszło do ich ujawnienia, zabrania przez
osoby niepowołane lub do ich zniekształcania, zmieniania w sposób nieautoryzowany, bądź utraty.
3. Administrator oświadcza, że wdrożył środki techniczne i organizacyjne wynikające z art.36-39
Ustawy oraz spełnienia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy.

§ 4. WSPÓŁDZIAŁANIE STRON
1. Strony ustalają, że podczas realizacji postanowień Umowy będą ze sobą ściśle współpracować,
informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na jej
wykonanie.
§ 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Podmiotem gromadzącym dane jest Transcash.eu SA (dawniej: Inkaso Logintrans sp. z o.o. sp.k.)
z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 4 (52-200 Wrocław 65), wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000626049, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 500 000,00 zł (opłacony w całości), REGON:
020277393, NIP: 8971714717.
2. Aby dokonać zmian w danych osobowych przekazanych Spółce Transcash.eu SA (dawniej: Inkaso
Logintrans sp. z o.o. sp.k.) lub dane te usunąć celem zaprzestania otrzymywania korespondencji
przez Użytkownika od Spółki, jak również w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony
prywatności, prosimy o kontakt e-mail na adres: info@transinkasso.eu.

