REGULAMIN PROMOCJI SUPERTACHOWEB.LITE ORAZ SUPERTACHOWEB.ADVANCED
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ZASADY OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin promocji (dalej jako „Regulamin”) określa zasady oraz czas trwania promocji „SUPER TACHO WEB” (dalej
jako „Promocja).
Organizatorem Promocji jest Kancelaria Transportowa ITD.-PIP sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kobierzyckiej
10, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000740009. NIP: PL8992847820, REGON 380801352 (dalej jako Organizator).
Przedmiotem Promocji jest czasowy dostęp do platformy SuperTachoWeb.Lite oraz SuperTachoWeb.Advanced (dalej jako
Platforma) w obniżonej cenie na warunkach określonych w Regulaminie. Podmiotem uprawnionym w zakresie
oprogramowania jest Organizator Promocji.
Promocja obowiązuje od 01 kwietnia 2020r. do 30 czerwca 2020r. (dalej jako Okres promocji). Po tym czasie istnieje możliwość
kontynuacji korzystania z platformy na zasadach indywidulanie uzgodnionych.
Uczestnikiem promocji może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający kierowców lub świadczący
usługi rozliczania czasu pracy kierowców.
§2
Promocją objęty jest dostęp do usług świadczonych w ramach platform SUPER TACHO Web.Lite oraz SUPER TACHO Web.
Advanced na warunkach określonych niżej.
W okresie trwania Promocji dostęp do Platformy SUPER TACHO Web.Lite jest darmowy.
W okresie trwania Promocji dostęp do Platformy SUPER TACHO Web.Advanced wynosi 10 zł brutto miesięcznie za jednego
kierowcę objętego rozliczeniem, w razie pozytywnego odbioru oraz wyrażenia chęci dalszej współpracy poprzez
kontynuowanie dostępu do Platformy.
WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
§3
By wziąć udział w Promocji, Użytkownik powinien posiadać urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz
umożliwiające obsługę przeglądarki internetowej Chrome (zalecanej).
Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego warunków.
W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający kierowców lub świadczący usługi
rozliczania czasu pracy kierowców.
Warunkiem otrzymania dostępu do Platformy SUPER TACHO Web.Lite jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Warunkiem otrzymania dostępu do Platformy SUPER TACHO Web. Advanced w cenie promocyjnej 10 zł brutto miesięcznie za
jednego kierowcę, w jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz wypełnienie
formularza rejestracyjnego.. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
Uczestnik Promocji może skorzystać z dostępu płatnego zgodnie z cennikiem, tj. 50 zł brutto miesięcznie za jednego kierowcę.
Formularz rejestracyjny zawiera następujące dane: : imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, nazwa firmy
(oraz NIP; adres; rodzaj firmy; ilość kierowców bądź pojazdów).

DOSTĘP DO FUNKCJONALNOŚCI PLATFORM SUPER TACHO W OKRESIE PROMOCJI
§4
1. W ramach Promocji Uczestnik, przez kolejne 3 miesiące trwania (kwiecień, maj, czerwiec 2020r.) otrzymuje dostęp do
następujących funkcjonalności Platformy w dwóch wersjach:
a. SUPER TACHO Web.Lite – w wersji Web.Lite Uczestnik uzyskuje dostęp do następujących funkcjonalności:
i. zapoznanie się z możliwościami platformy w wersji demo z wykorzystaniem danych dostarczonych
przez Organizatora;
ii. nie ma możliwości wprowadzenia własnych danych w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców;
b. SUPER TACHO Web.Advanced – w tej wersji Uczestnik uzyskuje dostęp do pełnej wersji Platformy, zamkniętej i
dostępnej wyłącznie dla zalogowanego Uczestnika, umożliwiającej:
i. wczytanie własnych plików cyfrowych DDD kierowców
ii. symulacje rozliczeń kosztów podróży służbowej przy uwzględnieniu diet i noclegów;
iii. kontrolę naruszeń zgodnie z rozporządzeniem 561
iv. tworzenie/rozliczenie kosztów podróży służbowej z uwzględnieniem diet i noclegów;
v. generowanie dokumentacji kontrolnej oraz zestawień
vi. automatyczne przeliczenie ewidencji czasu pracy i płac minimalnych.
2. Rozliczenie ewidencji czasu pracy kierowców oraz wyliczenie dopłat do płac minimalnych jest realizowane automatycznie w
wybranych dniach miesiąca. Uczestnik przekazuje w drodze indywidualnego kontaktu parametry potrzebne do rozliczenia
danych (stawkę zasadniczą, system zatrudnienia, składniki ryczałtowe, stawki diet i noclegów). Organizator Promocji nie ponosi
odpowiedzialności za wyniki rozliczeń w ramach dostępu do Platformy.
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§5
1. Do końca okresu obowiązywania Promocji Uczestnik może zdecydować o kontynuowaniu dostępu za pośrednictwem
Platformy do usług oferowanych przez Organizatora na obowiązujących u niego zasadach.
2. Po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji, jeśli Uczestnik nie zdecyduje o kontynuowaniu współpracy, jego konto wraz
z podanymi danymi zostanie trwale usunięte przez Organizatora.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§6
1. Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego 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 („RODO”), informujemy, iż:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest na adres e-mail:
ado@itd-pip.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) związanych z przeprowadzeniem akcji promocyjnej, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w
przypadku dostępu do Platformy SUPER TACHO Web.Lite ,
b) związanych z przeprowadzeniem akcji promocyjnej, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w
przypadku dostępu do Platformy SUPER TACHO Web.Advanced,
c) związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych takich jak: ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe,
archiwizacyjne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) w celu marketingu usług własnych, o ile taka zgoda została wyrażona, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwiać będzie
uczestnictwo w akcji promocyjnej.
5. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz
obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa - do momentu wypełnienia przez Administratora niezbędnego
obowiązku prawnego ciążącego na nim.. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody - do czasu jej
wycofania lub z chwilą jej wycofania dalej archiwizowanie przez okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i
roszczeń.
6. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pana/Pani danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie
koniecznym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ZUS, US, organom kontrolnym, nadzorczym
lub audytowym oraz w celu prawidłowego i należytego wykonywania zadań Administratora i w związku z zawartą umową, tj.
podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich,
dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą
(banki, instytucje finansowe).
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
9. Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Pana/Pani
przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w
ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych. Wszystkie wskazane dane osobowe podawane są dobrowolne, jednak
odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w akcji promocyjnej.
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
§7
1. Uczestnik oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 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) w
stosunku do danych powierzonych Organizatorowi Promocji na podstawie i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
2. Organizator Promocji może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Uczestnika wyłącznie w zakresie oraz w celu zgodnym
z niniejszym Regulaminem. Zmiana zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w
drodze zmiany niniejszego Regulaminu. Powierzenie obejmuje następujący zakres danych: dane zwykłe kierowców, takie jak
imię, nazwisko, PESEL, dane z karty kierowcy, prawa jazdy, nr rejestracyjne pojazdów oraz inne dane mające wpływ na
rozliczenie czasu pracy kierowcy, zgodnie z obowiązującym prawem.
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3. Organizator Promocji jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym ogólnego
rozporządzenie o ochronie danych, przepisów ustawy. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych oraz
oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie wszelkie środki techniczne wymagane na mocy art. 32
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4. Organizator Promocji oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi
przetwarzanie danych osobowych. Organizator Promocji obowiązany jest do przedsiębrania wszelkich niezbędnych środków
celem zabezpieczenia danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności wykonywania
kopii zapasowych. Organizator Promocji zapewni odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych przed
nieupoważnionymi zmianami lub zniszczeniem.
5. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym Organizator Promocji nadał upoważnienia,
Organizator Promocji oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów
cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Organizatora Promocji), która zostanie dopuszczona do przetwarzania
powierzonych przez Uczestnika danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica
ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych.
6. Organizator Promocji zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Uczestnika Promocji o każdym nieupoważnionym dostępie do
danych osobowych, jak również o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się
jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, oraz o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych
właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów
postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia lub śledztwa.
7. Organizator Promocji jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy,
a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
8. Organizator Promocji zobowiązuje się wspomagać Uczestnika Promocji w realizowaniu obowiązków wynikających z 32-36
RODO.
9. Organizator Promocji zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Uczestnika Promocji dotyczące
przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszego Regulaminu.
10. Uczestnik ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej umowy przez Uczestnika Promocji oraz żądania składania
przez niego pisemnych wyjaśnień. Organizator Promocji zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora.
11. Organizator Promocji po zakończeniu przetwarzania danych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zwrotu
powierzonych mu danych. Organizator Promocji upoważniony jest do dalszego przekazania danych osobowych do
przetwarzania, na podstawie tzw. umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, na co Uczestnik wyraża zgodę.
Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić tylko i wyłącznie, gdy podmiot, któremu powierzy się dalsze
przetwarzanie danych osobowych, zapewnia co najmniej środki bezpieczeństwa na poziomie i na warunkach opisanych w
niniejszym ustępie.
12. Powierzenie danych następuje przez okres obowiązywania Promocji, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
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REKLAMACJE
§7
Reklamacje w zakresie Promocji przeprowadzanej w oparciu o przedmiotowy Regulamin mogą być zgłaszane przez
Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora: Kancelaria Transportowa ITD.-PIP sp. z o.o. sp.k. ul. Kobierzycka 10;
52-315 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@itd-pip.pl
W treści Reklamacji należy podać dane podmiotu zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania od Organizatora.
Organizator poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w
zależności od sposobu kontaktu przez Uczestnika

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. Regulamin, w formie dokumentu .PDF jest dostępny pod adresem: https://rozliczamza10.pl/regulamin
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w przedmiotowym Regulaminie, o czym Uczestnicy zostaną
powiadomieni z wyprzedzeniem. Uczestnicy, którzy zaakceptowali Regulamin są uprawnieni do wypowiedzenia umowy w
terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.
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