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REGULAMIN  

Świadczenia usługi ważenia 
Na wadze samochodowej RCEkoenergia Sp. z o.o. 

 

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez RCEkoenergia Sp. z o.o. (Zleceniobiorca) na rzecz 

Zleceniodawcy usług ważenia na wadze samochodowej, szczegółowo określonych poniżej oraz w załączniku 

nr 1, zlokalizowanej w miejscu prowadzenia działalności w Czechowicach – Dziedzicach przy ulicy 

Łukasiewicza 2 

Oświadczenia stron dokumentacja 

1. Podstawowym wymaganiem do prawidłowej pracy wagi samochodowej RCEkoenergia Sp. z o.o. jest 
utworzenie przez Zleceniobiorcę awizacji obsługiwanych na wadze samochodów, jeszcze przed 
przystąpieniem do ważenia (awizację przybycia pojazdu tworzy Zleceniobiorca w swojej siedzibie na 
wniosek Zleceniodawcy przesłany na adres waga.rce@lotosczechowice.pl z co najmniej 24 godzinnym 
wyprzedzeniem). 

2. Awizacja zawiera następujące dane: nr. Awizacji (nadaje system WAGMASTER Zleceniobiorcy), nazwę 
Zleceniodawcy, Imię i Nazwisko kierowcy, nr rejestracyjny samochodu/ciągnika, nr. rejestracyjny 
przyczepy/naczepy, awizowana data przyjazdu, towar. 

3. Po utworzeniu awizacji jej numer zostanie niezwłocznie przesłany zwrotnie na adres e-mail, z którego 
wpłynęło zamówienie na awizację a Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania tego numeru 
kierowcy pojazdu ważonego.  

4. Na każdy ładunek/towar tworzona jest oddzielna awizacja, której wynikiem będzie indywidualny kwit 
wagowy. 

5. Kwit wagowy będzie posiadał nadrukowane dane podane przez Zleceniodawcę za, które Zleceniobiorca 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności oraz informację o masie pierwszego i drugiego warzenia i masę 
ładunku. 

6. Ważenie na wadze samochodowej odbywać się będzie od poniedziałku do niedzieli całodobowo w 
sposób automatyczny, bez udziału osób ze strony Zleceniobiorcy.  

7. Przez jedno ważenie należy rozumieć maksymalnie dwukrotny wjazd na wagę.  
Opis funkcjonowania systemu 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Regulaminu. 
Wynagrodzenie i zasady płatności 

1. Należności z niniejszej umowy będą realizowane w formie przelewów bankowych, z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, na konto Zleceniobiorcy nr: 06124062921111001045613349 w 
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę wystawionych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przez Zleceniobiorcę prawidłowych, rzetelnych faktur. 

2. Wartość faktury wyliczona zostanie jako iloczyn liczby ważeń wykonanych przez Zleceniobiorcę na rzecz 
Zleceniodawcy i stawki jednostkowej wynoszącej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 0/100) netto. 
Do kwoty stawki doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wystawić Zleceniodawcy fakturę, o której mowa w ust. 1, najpóźniej w 
piątym dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wynagrodzenie za wykonane 
przez Zleceniobiorcę usługi.  

4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur bez podpisu Zleceniodawcy. 

5. Jeżeli termin płatności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przypada w sobotę lub inny ustawowo wolny 
dzień od pracy, termin płatności upływa w pierwszy dzień roboczy przypadający po terminie płatności 
wynikającym z ust. powyżej. 

6. Ze względu na mechanizm podzielonej płatności podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej 
na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, że wymieniony w ust. 1 numer rachunku bankowego: 
a) jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, 
b) jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana 

płatność, Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o tym fakcie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Zleceniobiorcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w 
wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, Zleceniodawca ma prawo do wstrzymania płatności 
do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Zleceniobiorcy pojawi się w tym wykazie, zaś 
okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. 

9. Zleceniobiorca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz nie jest małym 
podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
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towarów i usług, a w przypadku zmian w tych zakresach zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich 
Zleceniodawcę, pod rygorem zrekompensowania wszelkich negatywnych konsekwencji finansowych z 
tego tytułu. 

10. Zleceniobiorca oświadcza, iż jego rezydencją podatkową jest Rzeczpospolita Polska. 

11. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zleceniodawcy wszelkie negatywne konsekwencje 
finansowe, w tym z tytułu utraty przez Zleceniodawcę prawa do odliczenia podatku VAT powstałe 
w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 
88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2018 r., poz. 2174 ze zm.), z tytułu ponoszenia przez Zleceniodawcę odpowiedzialności o której mowa w 
art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia 
wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub 
zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 

12. Zleceniobiorca bez wyraźnej pisemnej zgody Zleceniodawcy nie może przenosić żadnych praw 
i obowiązków wynikających z niniejszego zlecenia na podmioty trzecie, w tym również praw do 
wynagrodzenia. 

Ochrona danych osobowych 

1. Na potrzeby realizacji niniejszego Zlecenia Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać 
będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych 
w korespondencji oraz innych osób w związku z realizacją Zlecenia, obejmujące następujące kategorie 
danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-
mail, służbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).  

2. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie najpóźniej miesiąca po 
pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o 
konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Zlecenia, w tym o celu i zakresie przekazania 
danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz źródle pozyskania danych osobowych. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych. 

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych  
RCEkoenergii Sp. z o.o.  na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest RCEkoenergia Sp. z o.o. z siedzibą: 
ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice. 

5.  W RCEkoenergia Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się 
skontaktować pisemnie na adres RCEkoenergia Sp. z o.o.  ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-
Dziedzice z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub telefonicznie pod nr tel.  +48 32 323 72 01,  tel. 
kom. +48 667 760 134. 

6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Zlecenia, jego 
obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niego wynikających, jak też w 
związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na RCEkoenergia Sp. z o.o.  

7. Podstawą prawną przetwarzania przez RCEkoenergia Sp. z o.o. danych osobowych drugiej Strony 
w celach wskazanych powyżej jest: 
a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na RCEkoenergia Sp. z o.o.  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości, 
b) prawnie uzasadniony interes RCEkoenergia Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

8. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom 
odbiorców: 
a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie RCEkoenergia Sp. z o.o., w tym m.in. 

obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Zlecenia, świadczących 
usługi księgowe, archiwizacyjne, 

b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w 
związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Zleceniu), doradcom prawnym i 
finansowym oraz audytorom Stron (w związku z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, 
wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających ze Zlecenia), 

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z RCEkoenergia Sp. z o.o. i wyłącznie 

zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie 

prawa, w tym organom administracji skarbowej. 
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9. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Zlecenia, a po jego zakończeniu przez czas związany z 
wygaśnięciem roszczeń związanych ze Zleceniem oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym 
przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej. 

10. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i 
realizacją Zlecenia ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną 
sytuacją, w przypadku kiedy RCEkoenergia Sp. z o.o.  przetwarza dane w oparciu o swój prawnie 
uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie pisemnie na adres 
RCEkoenergia Sp. z o.o.  ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice z dopiskiem „Inspektor 
ochrony danych”.Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

 

 


