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Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu pfzator.pl oraz 
Regulamin świadczenia usług w Punkcie Kurierskim PF Zator 
Regulamin z dnia 1 października 2015r. 

 

§1 Postanowienia Ogólne  

 
1.  Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach Serwisu pfzator.pl przez firmę 

     PF Zator Paweł Frączek oraz świadczenie usług w Punkcie Kurierskim PF Zator, (kiedy mowa o Serwisie pfzator.pl  
     a użytkownik korzysta z nadawania paczki w Punkcie Kurierskim PF Zator dotyczą te same zasady, a słowo Serwis  
     pfzator.pl odpowiada Punkt Kurierski PF Zator). 
2.  Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 
2.1.  Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której   
        Ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu pfzator.pl 
2.2.  Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której  
        Ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie u Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, na  
        wykonanie usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
2.3.  Adres/sy e-mail: odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomień i składania  
        Oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków, gdy niniejszy regulamin przewiduje formę pisemną: 
2.3.1.  dla Usługobiorcy – adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, 
2.3.2.  dla Usługodawcy – biuro@pfzator.pl. 
2.4.  Konsument - osoba fizyczna dokonująca zamówienia Usługi w Serwisie, w celu  niezwiązanym bezpośrednio z jej  
        działalnością gospodarczą lub zawodową. 
2.5.  Usługodawca, Administrator, Operator – Firma PF Zator Paweł Frączek, ul. Juliusza Słowackiego 15, 32-640 Zator  
        zwany dalej również, jako Punkt Kurierski PF Zator, występujący w roli pośrednika w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
2.6.  Przesyłka – wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego Zamówienia. 
2.7.  Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa  
        przyznaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi  
        kurierskiej. 
2.8.  Kurier – Zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie: w szczególności Kurier Delta City, Kurier Tba Express,  
        Kurier UPS, Kurier DPD, Kurier K-ex, Kurier InPost lub inna firma kurierska współpracująca z Usługodawcą oraz  
        Osoba świadcząca Usługi kurierskie w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy. 
2.9.  List przewozowy, Etykieta, Protokół odbioru – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi                     
        w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej. 
2.10.  Usługa  – usługa zamawiana za pośrednictwem Serwisu wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu,  
          przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek, a także wykonywaniu usług dodatkowych świadczonych zgodnie  
          z regulaminem danego Kuriera. 
2.11.  Serwis – Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.pfzator.pl wraz z jego funkcjonalnością, – jeżeli przesyłkę  
          nadajemy przez Serwis. Jeżeli Przesyłkę nadajemy w Punkcie Kurierskim PF Zator to słowo Serwis pfzator.pl =  
          Punkt Kurierski PF Zator. 
2.12.  Konto – udostępnione Użytkownikowi lub Usługobiorcy przez Serwis po dokonaniu rejestracji w Punkcie Kurierskim  
          PF Zator. Użytkownik uzyskuje możliwość zlecenia zamówienia wszystkich Usług dostępnych w ramach Serwisu; 
2.13.  Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza zamówienia dostępnego pod adresem www.pfzator.pl  
          informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez   
          pfzator.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz innych celach operacyjnych i marketingowych. 
2.14.  Cennik Indywidualny oraz Cennik firmowy – cennik obowiązujący Usługobiorcę po przyznaniu mu przez  
          Usługodawcę warunków specjalnych zamawiania usług w Serwisie. 
2.15.  Dni robocze - nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy chyba, że ustalono inaczej. 
2.26.  Zamówienie – zlecenie spedycji Przesyłki złożone Usługodawcy przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu  
          pfzator.pl 
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§2 Przedmiot świadczonych usług  

 
1.  Usługodawca przy pomocy Serwisu pfzator.pl w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy za 

     wynagrodzeniem usługi związane z pośrednictwem w przewozie Przesyłek, stanowiące usługi spedycji w rozumieniu  
     kodeksu cywilnego. 
2.  Serwis pfzator.pl umożliwia zlecanie przez Użytkowników drogą elektroniczną usług pośrednictwa w transporcie   
     krajowym i zagranicznym przesyłek towarowych. 
3.  Korzystanie z Serwisu pfzator.pl wymaga dokonania wcześniejszej rejestracji przez Użytkownika w Punkcie  
     Kurierskim PF Zator. Użytkownik otrzymuje unikalny numer klienta i hasło do logowania się w Serwisie. Rejestracja  
     w serwisie jest bezpłatna i jednorazowa. 
4.  Zamawianie niektórych usług w Serwisie może być dostępne dla Usługobiorców także bez dokonywania rejestracji. 
5.  Korzystanie z Serwisu pfzator.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
6.  Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) oraz jego  
     akceptacją. 
7.  Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich  
     przestrzegania. 
8.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostępu do funkcjonalności serwisu pfzator.pl zawarta  
     zostaje na czas nieokreślony. 
9.  W ramach świadczonych usług, Usługodawca działając we własnym imieniu zleca Kurierowi wykonanie Usługi  
     kurierskiej dotyczącej Przesyłki wskazanej przez Usługobiorcę. Wybór kuriera wykonującego usługę kurierską  
     dokonywany jest przez Usługobiorcę spośród oferowanych przez Usługodawcę przewoźników. W przypadku braku  
     możliwości zrealizowania usługi przez wybranego przez Usługobiorcę kuriera, Usługodawca ma prawo wybrać innego  
     kuriera do przewozu przesyłki, przy czym cena Usługi zamówionej przez Usługobiorcę nie ulega zmianie. 
10. Serwis pfzator.pl korzysta z usług zewnętrznej firmy spedycyjnej Kurier Delta City, Kurier Tba Express,  
      Kurier UPS, Kurier DPD, Kurier K-ex, Kurier InPost lub innej firmy kurierskiej współpracującej z Usługodawcą  
      oraz Osoby świadczącej Usługi kurierskie w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy. 
      Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają regulaminowi ww. Kurierom, kwestie sporne,   
      których nie regulują ww. przewoźnicy i serwis pfzator.pl, podlegają Kodeksowi Cywilnemu.  
 
 

§3 Zobowiązania Usługobiorcy  

1.  Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia za zamówioną usługę zgodnie z Cennikiem  
     obowiązującym, w zależności do dokonanego wyboru. 
2.  Ponadto Usługobiorca zobowiązuje się, że: 
2.1.  Przesyłka zostanie wydana Kurierowi we wskazanym w zamówieniu lokalu / miejscu. Dowodem takiego wydania jest  
        List przewozowy, Protokół odbioru lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnych reklamacji, 
2.2.  Wydrukuje i przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki Etykietę i/lub List przewozowy i/lub Protokół odbioru, 
2.3.  Dopilnuje, aby Przesyłka została właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi  
        w regulaminie Kuriera wybranego do wykonania Usługi. 
2.4.  Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych, wskazanych w regulaminie Kuriera. 
2.5.  Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń  
        lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi, 
2.6.  Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do     
        bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (protokół powinien zostać  
        czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę). 
3.  Usługobiorcy nadający przesyłki u Kurierów z wykorzystaniem udostępnionych im numerów płatnika przypisanych  
     Usługodawcy, obciążeni będą kosztami nadania takich przesyłek zgodnie z Cennikiem. 
4.  Usługobiorcę korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu  
     treści o charakterze bezprawnym. 
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§4 Zakres odpowiedzialności Usługodawcy  

 
1. Odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi. 
2. Serwis pfzator.pl nie ponosi odpowiedzialności za zlecenia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe  
    funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, niewydrukowanie listu przewozowego lub wysłanie na   
    wypełnionym ręcznie liście przewozowym. W przypadku użycia numeru klienta serwisu na liście wypisanym ręcznie  
    przez kuriera, bez pisemnego pozwolenia Operatora - zostanie naliczona dodatkowa opłata (koszt usługi)  
    bezpośrednio przez Przewoźnika. 
3. Przekazanie zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. Operator nie ponosi  
    odpowiedzialności za odmowę przyjęcia paczki przez Przewoźnika. Kurier lub audytor (po przyjęciu przesyłki przez  
    kuriera) ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki lub ją odesłać, jeśli jej zawartość lub sposób pakowania jest niezgodny     
    z dopuszczalnymi standardami serwisu pfzator.pl oraz Przewoźnika. Zlecenie w takich przypadkach jest uznane za  
    wykonane  
4. Zlecenie odbioru przesyłki od Użytkownika nie jest częścią usługi transportu przesyłki, jest usługą bezpłatną a więc nie  
    podlega reklamacji.  
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z korzystania z serwisu, związaną z utratą,  
    ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.  
6. Opóźnienia związane z warunkami pogodowymi są poza kontrolą Przewoźników a więc znoszą możliwość zwrotu  
    kosztów transportu z tytułu nieterminowego doręczenia przesyłki bez względu na rodzaj wybranej usługi.  
7. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za Kurierów, którymi posługuje się przy wykonaniu Usługi. 
8. W związku z przyjęciem, jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowień regulaminów innych Kurierów,  
    z którymi współpracuje pfzator.pl.pl w zakresie wykonania usługi zamówionej przez Usługobiorcę, wszystkie  
    ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Usługodawcę  
    i ograniczają jego odpowiedzialność. 
  
 

§5 Składanie, anulowanie, modyfikacja i realizacja zamówień  

1. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis pfzator.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Listy przewozowe są   
    generowane i wysyłane do 30 minut na adres e-mail podany podczas rejestracji nadawcy przesyłki. 
    Wyjątek stanową paczki paletowe oraz zagraniczne. Listy przewozowe dostępne są do 48h (zwykle 24h) od momentu    
    wysłania danych do naszego Punktu Kurierskiego.                                                                                                                
    Nadawca otrzymuje również SMA-a z informacją o dostępności listu. Listy generowane są i wysyłane w godzinach  
    od 9:00 do 15:00. 
2. Zamówienia składane w godzinach od 15:00 do 9:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą   
    przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym. 
3. Po wygenerowaniu Listu Przewozowego Usługodawca bezzwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru  
    Przesyłki od Usługobiorcy, z wyjątkiem nieprzewidzianych awarii systemu. 
4. W procesie realizacji zamówienia Usługobiorca otrzymuje komplet dokumentów  w postaci elektronicznej z możliwością  
    wydruku. List przewozowy należy wydrukować w ilości 2 szt. Jeden umieszczamy na przesyłce lub wręczamy  
    kurierowi wraz z przesyłką, a drugi po podpisaniu przez kuriera świadczy o zawartej umowie i jest dowodem nadania  
    przesyłki.  
5. Dane wpisywane przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem  
    faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów, zawartości oraz rodzaju opakowania Przesyłki. 
6. Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak  
     i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera. Szczegóły zasad pakowania przedstawione są w trakcie składania   
    zamówienia, a także znajdują się w regulaminach Kurierów. 
7. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada  
    informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej  
    przyjęcia. W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki po jej weryfikacji Usługobiorca zostanie obciążony opłatą  
    za weryfikację zgodnie z Cennikiem. 
8. Usługobiorcy nie mają możliwości anulowania Zamówień.   
9.  W przypadku błędnie wysłanego zamówienia należy niezwłocznie telefonicznie powiadomić Punkt Kurierski PF Zator. 
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§6 Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy (Zamówienia)  

 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy 
    na prowadzenie Konta lub na świadczenie Usługi, bez z podania przyczyny – w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli  
    złoży w tym terminie  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (Zamówienia). 
2. Prawo odstąpienia od umowy  nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Usługi, jeżeli Usługodawca wykonał  
    w pełni usługę. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane przez Konsumenta w formie pisemnej na adres  
    pocztowy  Usługodawcy. 
4. Usługodawca niezwłocznie  potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Konsumenta,                     
    poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Konsumenta. 
 
 

§7 Załadunek i rozładunek przesyłek  

1. Odbiór i doręczenie palety odbywa się w systemie "burta-burta". Oznacza to, że przesyłki mogą być odbierane  
    i doręczane do miejsc dostępnych dla samochodów dostawczych Paleta nie może być mniejsza niż podstawa  
    przewożonego kartonu, w którym znajduje się towar. Karton umieszczony centralnie na palecie musi zostać  
    przytwierdzony do palety za pomocą min. 2 taśm bindujących. Taśmy bindujące muszą być tak rozłożone i tak  
    naciągnięte, aby karton nie mógł się przesuwać po palecie. Maksymalne wymiary podstawy palety 120x80 cm  
    i wysokości palety 14,4 cm (tzw. paleta EURO). Maksymalna wysokość całkowita towaru łącznie z paletą to 180 cm.   
    Podanie nieprawdziwych danych może skutkować nie odebraniem palety przez kuriera zaś usługa zostanie uznana za  
    wykonaną.  
2. Przesyłkę należy zabezpieczyć opakowaniem kartonowym, adekwatnym do wagi i zawartości przesyłki. Jeśli Kurier  
    uzna, że przesyłka jest niepoprawnie zapakowana ma prawo odmówić przyjęcia.  
3. Na każdym etapie od odbioru do doręczenia pracownik Przewoźnika stwierdzi, że opakowanie nie spełnia wymogów  
    zwróci przesyłkę do nadawcy, jako niewłaściwie zapakowaną na jego koszt. Poprawność zapakowania przy podjęciu  
    przesyłki ogranicza się wyłącznie do pobieżnych oględzin, pełna weryfikacja odbywa się na magazynach i sortowniach.  
4. Przewoźnicy nie zapewniają specjalnej obsługi w przypadku paczek oznaczonych, jako "Kruche" (np. "Tą stroną do  
    góry") lub jakichkolwiek podobnych oznaczeń.  
5. Serwis pfzator.pl korzysta z usług zewnętrznej firmy spedycyjnej Kurier Delta City, Kurier TBA Ekspres,  
    Kurier UPS, Kurier DPD, Kurier K-ex, Kurier Impost lub innej firmy kurierskiej współpracującej z Usługodawcą  
    oraz Osoby świadczącej Usługi kurierskie w imieniu tej firmy działającej na podstawie zawartej z nią umowy. 
    Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają regulaminowi ww. Kurierom, kwestie sporne,   
    których nie regulują ww. przewoźnicy i serwis pfzator.pl, podlegają Kodeksowi Cywilnemu.  
6. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Kurier działający na zlecenie Usługodawcy nie jest zobowiązany do  
    dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki, poza  
    pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczania Przesyłki. 
7. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do  
    przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Usługodawca  
    nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej  
    przesyłki bez specjalnych urządzeń. 
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§8 Odbiór i doręczanie przesyłek  

 
1. Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 18:00 o ile nie ustalono inaczej. 

2. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane 
    Usługobiorcy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email. 
3. Podczas odbioru Przesyłek Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania Kurierowi wydrukowanego Listu  
    przewozowego lub Etykiety wygenerowanych przez Serwis pfzator.pl. 
4. W placówce Kuriera odebrane Przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku  
   stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku  
    możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy, Usługobiorca może zostać zobowiązany  do uiszczenia opłaty za     
    dodatkową obsługę, zgodnie z Cennikiem Usługodawcy. 
5. Usługodawca może obciążyć Usługobiorcę dodatkowymi kosztami po weryfikacji parametrów przesyłki  
    zadeklarowanych przez Usługobiorcę. 
6. Płatność za Usługę następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Usługobiorca upoważnia  
    Usługodawcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z potrącenia ze zwrotu kwoty pobrań w usłudze COD (cash  
    on delivery), chyba, że ustalono inaczej.  
7. W przypadku, gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to  
   odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była przygotowana do nadania, Usługodawca - na wyraźną prośbę Usługobiorcy –  
   może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez  
   Kuriera zgodne z Cennikiem Usługodawcy, pokrywa Usługobiorca. Zapłata dokonywana jest na podstawie  
   wygenerowanej przez Serwis faktury VAT. 
9. Doręczanie przesyłek odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie  Kuriera wybranego przez  
    Usługobiorcę do wykonania usługi kurierskiej. 
10. Jeżeli nic innego nie wynika z regulaminu danego Kuriera przesyłki doręczne są w sposób następujący: 
      1. przesyłki o wadze do 30 kg doręczane są w systemie door to door (od drzwi do drzwi). 
      2. przesyłki przewyższające wagę 30 kg doręczane są według zapisów regulaminów firm kurierskich. 
11. W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Usługobiorcy po opłaceniu  
      przez niego dodatkowej opłaty za zwrot zgodnej z Cennikiem Standardowym. Płatność następuje na podstawie  
      faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Dalszy ewentualny tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi  
      określają regulaminy poszczególnych Kurierów. 
12. Usługodawca może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne  
      albo niemających wymaganego opakowania. Jeżeli cechy przesyłki uniemożliwiające wykonanie usługi ujawniły  
      się po jej odbiorze od nadawcy, Usługodawca może wstrzymać wykonanie usługi i zawiadomić o zaistniałym fakcie  
      Usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązany jest  do usunięcia stanu uniemożliwiającego nadanie przesyłki,  
      w szczególności poprzez jej właściwe opakowanie lub zabezpieczenie na własny koszt. Jeżeli Usługobiorca nie  
      dostosował się do wezwania, Usługodawca może od umowy odstąpić, W razie odstąpienia od umowy przez  
      Usługodawcę, Usługobiorca zobowiązany jest do odbioru przesyłki na własny koszt i naprawienia ewentualnej  
      szkody. Usługodawca uprawniony jest do odesłania przesyłki na koszt nadawcy i żądania wynagrodzenia zgodnego  
      z Cennikiem, pomniejszonego o ewentualne korzyści z tytułu braku obowiązku wykonania usługi w całości. 
12.1.  Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych określonych w Cenniku Standardowym z tytułu  
          konieczności neutralizacji szkody spowodowanej przesyłką niebezpieczną lub  nieprawidłowo zabezpieczoną. 
12.2.  Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych określonych Cenniku Standardowym za  
          magazynowanie przesyłki po odstąpieniu od umowy przez Usługodawcę i nieodebraniu przesyłki w wyznaczanym   
          czasie. 
13.  Czas doręczenia przesyłki od momentu odbioru jest zawarty w regulaminach przewoźników. 
  
 

§9 Odbiór  i doręczanie Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze  

1. W przypadku Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze obowiązuje limit do kwoty 10 000 zł, co do jednej  
    przesyłki, chyba, że ustalono inaczej. 
2. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie jest mu przekazywana, a Usługodawca  
    zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną. O odmowie zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę  
    Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, a Usługobiorca zobowiązuje się przekazać do Usługodawcy dalsze  
    dyspozycje odnośnie Przesyłki. Przesyłki, dla których nie uda się ustalić dyspozycji zostaną zwrócone do Usługobiorcy  
    na jego koszt.  
3. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną Przesyłkę odbywa się  w gotówce. 
4. Zwrot kwoty pobrania planowany jest na 3, 12 lub inną ilość (określoną w momencie składania zlecenia) dni roboczych  
    od dnia doręczenia Przesyłki na rachunek bankowy Usługobiorcy wskazany w momencie składania zlecenia. Kwotę  
    pobrania można również odebrać w gotówce dostępną w Punkcie Kurierskim PF Zator.  
6. Odbiorca przesyłki powinien mieć przygotowaną równą kwotę należną kurierowi za usługę pobrania. Kurier nie ma  
    obowiązku wydawania reszty. 
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§10 Płatność i dokument zakupu 

1. Za wykonywane usługi Usługodawca pobiera opłatę, której wartość określa Cennik. Zapłata za usługi dokonywana jest   
    na podstawie Wystawionej Faktury VAT. 
2. Usługobiorca może wybrać opcję doręczenia  faktury VAT za zamówioną Usługę. Usługobiorca wyraża zgodę na  
    wystawienie faktury w formie elektronicznej oraz przesłanie jej na adres email Użytkownika, opcja ta dostępna jest  
    dla zarejestrowanych Usługobiorców.  Wystawiona Faktura jest z odroczonym terminem płatności. 
3. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane  
    Usługobiorcy w formie elektronicznej do wydruku, przesyłane za pośrednictwem poczty email. 
4. Ceny usług podane na stronie pfzator.pl zawierają podatek VAT w cenniku dla klienta indywidualnego i są cenami  
    detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich, lub ceny usług podane na stronie pfzator.pl nie zawierają podatku  
    VAT w cenniku dla klienta firmowego i są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich. 
5. Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Użytkownika PF Zator naliczy opłatę zgodną z aktualnie  
    obowiązującym cennikiem.  
6. Złożenie zlecenia oznacza akceptację obowiązującego cennika (za wyjątkiem strefy rozszerzonej gdzie cena może  
    podlegać dodatkowej opłacie - zgodnie z informacją podczas składania zlecenia). 
7. Operator ma prawo zmiany cen w dowolnym momencie poprzez umieszczenie nowego cennika na stronie  
    www.pfzator.pl. Każdorazowe logowanie lub/i złożenie zlecenia oznacza akceptację obowiązującego cennika oraz  
    regulaminu  
8. Operator udostępnia Użytkownikowi, na podstawie odrębnie zawartej umowy handlowej, możliwość regulowania  
    płatności za świadczone usługi przelewem bankowym, po otrzymaniu zbiorczej faktury VAT. Zleceniodawca dokonując  
    płatności powinien w tytule przelewu podać numery faktur VAT, których ta płatność dotyczy. Zrealizowane usługi, które  
    nie zostały uwzględnione na danej fakturze VAT, mogą zostać rozliczone w przy okazji wystawienia kolejnych faktur  
    VAT.  
9. W przypadku nieopłacenia przez Użytkownika Faktury we wskazanym terminie, Operator ma prawo do:  

 wstrzymania świadczenia usług na rzecz użytkownika,  
 zablokowania dostępu do konta,  
 zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań COD, 
 naliczenia ustawowych odsetek,  
 wysłania do Użytkownika dwóch bezpłatnych monitów mailowych w związku z brakiem płatności,  
 wysłania pocztą do Użytkownika płatnego wezwania do zapłat, 
 w przypadku nie odnotowania płatności w wyznaczonym terminie, ściągania wierzytelności na drodze sądowej. 

 
 

§11 Przedmioty zabronione 

1. Zgodnie z regulaminami Kurierów przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Usługodawcy jest  
    zabronione. Usługobiorca zobowiązuje się nie przekazywać do spedycji przedmiotów, które znajdują się na listach  
    przedmiotów zabronionych. 
2. Listy przedmiotów zabronionych są różne w zależności od Kuriera. Szczegółowa ich zawartość znajduje się w  
    regulaminach kurierów. 
3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia zapisu § 12 ust. 1, w tym w szczególności  
    odpowiedzialność karno-skarbową, w przypadku, gdy na skutek wykonywania zleconej przez niego Usługi kurierskiej  
    dojdzie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. 
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§12 Nadawanie paczek na Punkt Kurierski PF Zator  

1. Istnieje możliwość zamawiania paczek na Punkt Kurierski PF Zator (adres doręczenia przesyłki) po wcześniejszym 
powiadomieniu Punktu Kurierskiego PF Zator. 
2. Powiadomienie złożyć można przez serwis (zalogowani użytkownicy), telefonicznie pod nr tel. 500-461-926                             
    lub 693-171-669, bądź osobiście w Punkcie Kurierskim PF Zator. 
3. Punkt Kurierski PF Zator zastrzega sobie, że nie odbierze paczek na swój adres jeżeli: 
    - paczka nie zostanie wcześniej zgłoszona do odbioru, 
    - kwota pobrania będzie inna niż wcześniej podana, 
    - paczka będzie miała widoczne uszkodzenia - chyba że na wyraźne żądanie klienta, 
    - paczka (list przewozowy) nie wskaże jednoznacznie na osobę uprawnioną do jej późniejszego odbioru, 
    - paczka nie będzie zgodna z podanymi danymi (np. za duża, za ciężka), 
    - paczka będzie zawierała materiały niebezpieczne, 
    - paczka będzie zawierała materiały zabronione, 
    - paczka będzie przeciekać, ulatniać się z niej zapach, 
    - paczka będzie zawierać produkty psujące się, ulęgające fermentacji itp. 
    - paczka będzie zawierać żywe zwierzęta, 
    - paczka będzie zawierać rośliny, 
    - paczka będzie wymagała specjalnego przechowywania. 
4. Po odebraniu paczki przez Punkt Kurierski PF Zator, Punkt tego samego dnia powiadomi docelowego odbiorcę   
    telefonicznie. W przypadku kiedy nie będzie możliwości połączenia się telefonicznie, Punkt wyśle wiadomość SMS. 
5. Punkt Kurierski PF Zator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli powiadomienie nie dojdzie do odbiorcy docelowego   
    nie z winy Punktu Kurierskiego PF Zator. 
6. Odbiór przesyłki przez odbiorcę docelowego powinien nastąpić do 3-ch dni roboczych licząc od następnego dnia                 
    po powiadomieniu lub próbie powiadomienia w godzinach pracy PF Zator przy ul. J. Słowackiego 15 2/16, 32-640 
Zator. 
7. Nieodebranie paczki po 3-ch dniach roboczych będzie skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty z tytułu   
    magazynowania paczki za każdy dzień (również licząc dni wolne od pracy) w dopłacie 3zł z VAT.  
8. Wydanie paczki odbywa się po uprzednim opłaceniu kwoty za odbiór paczki w Punkcie jak i również opłaty                      
    za magazynowanie (w przypadku nie odebrania paczki w przeciągu 3 dni roboczych).  
9. Nieodebranie paczki w przeciągu 30 dni skutkuje komisyjne zniszczenie paczki. Wszystkie wygenerowane koszty będą  
    nadal obowiązywać. PF Zator poczyni kroki do ściągnięcia należności.   
 
 

§13 Rozwiązanie umowy i usunięcie konta z Serwisu  

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowa o prowadzenie Konta) może być rozwiązana przez każdą  
    ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie informacji  
    o wypowiedzeniu na adres e-mail odpowiednio Użytkownika lub Usługodawcy albo w formie pisemnej na adres  
    właściwy dla korespondencji. 
2. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Konto zostaje usunięte z Serwisu. 
3. Usługodawca ma prawo do czasowego zablokowania Konta Użytkownika lub zawieszenia możliwości korzystania  
    z funkcjonalności Serwisu, który łamie  postanowienia niniejszego Regulaminu. 
4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług (prowadzenia Konta) ze skutkiem  
    natychmiastowym bez wcześniejszego powiadomienia. 
4.1.  w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika; 
4.2.  wykorzystywania Usług dostępnych w Serwisie do łamania prawa. 
8. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta pfzator.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie  
    określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu: 
8.1. należytego rozliczenia usług zmówionych przez Usługodawcę, 
8.2. należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Usługobiorcy, 
8.3. rozpatrzenia reklamacji, 
8.4. własnej sprawozdawczości finansowej i podatkowej. 
9. Usunięcie konta nie zwalnia Usługobiorcy z uregulowania należności wobec Usługodawcy. 
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§14 Kredytowanie usług  

1. Użytkownik będący przedsiębiorcą, może uzyskać na podstawie pozytywnej decyzji Usługodawcy dostęp do  
    zamawiania usług w Serwisie z odroczonym terminem płatności (udzielenie kredytu kupieckiego), w takim przypadku  
    płatności za zamówione usługi dokonywane są po ich wykonaniu w cyklach rozliczeniowych. Przyznanie  
    Użytkownikowi, uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 dokonywane jest pod warunkiem przesłania Usługodawcy  
    kompletu dokumentów firmowych. Decyzja o przyznaniu uprawnienia należy do wyłącznego uznania Usługodawcy  
    i poprzedzona jest procedurą weryfikacyjną, której musi się podać zainteresowany Użytkownik. Szczegóły procedury  
    weryfikacyjnej, przekazywane są indywidualnie na adres e-mail zainteresowanego Użytkownika. 
2. Użytkownik niebędący przedsiębiorcą, może uzyskać na podstawie pozytywnej decyzji Usługodawcy dostęp do  
    zamawiania usług w Serwisie z odroczonym terminem płatności, w takim przypadku płatności za zamówione usługi  
    dokonywane są po ich wykonaniu w cyklach rozliczeniowych. Przyznanie Użytkownikowi, uprawnienia, o którym mowa  
    w ust. 2 dokonywane jest pod warunkiem przesłania Usługodawcy kompletu dokumentów firmowych. Decyzja  
    o przyznaniu uprawnienia należy do wyłącznego uznania Usługodawcy i poprzedzona jest procedurą weryfikacyjną,  
    której musi się poddać zainteresowany Użytkownik. Szczegóły procedury weryfikacyjnej, przekazywane są  
    indywidualnie na adres e-mail zainteresowanego Użytkownika. 
3. Płatności za usługi w opcji kredytu dokonywane są według terminów zawartych w fakturach VAT wystawianych przez  
    Usługodawcę. Płatności dokonywane mogą być na podstawie wystawionych faktur VAT jeden, dwa lub cztery razy  
    w ciągu miesiąca, w zależności od ustaleń dokonanych z przedstawicielem Usługodawcy. 
4. Usługodawca ma prawo weryfikować koszty usług w przypadku źle wprowadzonych parametrów dotyczących  
    Przesyłek, które mają wpływ na cenę usługi. 
5. Klienci nie mogą zmieniać danych do faktury VAT bez uprzedniego przesłania aktualnych dokumentów rejestrowych. 
6. Usługobiorcy, o których mowa w ust. 1, wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur VAT wyłącznie w wersji elektronicznej.  
    Usługobiorcy mają prawo zgłosić zastrzeżenia do wystawionej faktury VAT w ciągu 7 dni od otrzymania tej faktury, co  
    nie zwalnia ich z obowiązku zapłaty w terminie zawartym w fakturze. 
7. Reklamacje złożone za uszkodzone, zagubione lub zweryfikowane przesyłki nie zwalniają z obowiązku zapłaty faktury  
    VAT. Ewentualne uznanie reklamacji, rozliczone zostanie przez Usługodawcę na kolejnej fakturze VAT. 
8. W przypadku, gdy Usługodawca nie naliczył należnych kosztów wysyłki do danego okresu rozliczeniowego, ma prawo  
    doliczyć je do jednej z następnych faktur VAT. 
9. Brak płatności za daną fakturę VAT w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia powoduje blokadę Konta. Odblokowanie  
    Konta może nastąpić na wniosek Usługobiorcy po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec  
    Usługodawcy. Za odblokowanie konta pobierana jest opłata 24,39 zł netto (30 zł brutto) 
10. Usługodawca ma prawo do potrącenia z należności Usługobiorcy, kwot z tytułu niezapłaconych faktur VAT za usługi  
      wykonane na rzecz tego Usługobiorcy. 
11. Od niezapłaconych faktur VAT naliczane są odsetki w wysokości ustawowej. 
  
 

§15 Opłaty dodatkowe z tytułu nieterminowych płatności  

 
1.  Usługobiorca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wszelkich opłat związanych z zamówieniem Usług naliczonych 

     zgodnie z Cennikiem oraz Regulaminem, w tym opłat dodatkowych związanych z weryfikacją parametrów przesyłki. 
2.  W przypadku braku zapłaty należności we wskazanym terminie Usługodawca podejmie działania w celu ich  
     dochodzenia: 
    1) po upływie 21 dni od terminu zapłaty wysłane zostanie I wezwanie do zapłaty; 
    2) jeżeli usługobiorca nie zapłaci wymagalnych kwot w terminie kolejnych 14 dni Usługodawca wyśle II wezwanie do  
        zapłaty. 
    3) koszt monitu (list polecony ZPO) dla konsumenta wynosi 8,13 zł netto (10 zł brutto); koszt monitu (list polecony  
        ZPO) dla usługobiorcy wynosi 24,39 zł netto (30 zł brutto) 
3.  W razie bezskuteczności wezwanego do zapłaty Usługodawca może zlecić dochodzenie wierzytelności zewnętrznej  
     firmie windykacyjnej lub skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. 
4.  Usługobiorca niedokonujący płatności obciążony zostanie odsetkami oraz opłatami z tytułu działań windykacyjnych  
     podjętych przez Usługodawcę lub firmę windykacyjną, w szczególności opłatami z tytułu wezwań do zapłaty. 
5.  Usługobiorca będący przedsiębiorcą obciążony zostanie dodatkowo bez wezwania, kwotą rekompensaty za koszty  
     odzyskiwania należności stanowiącą równowartości kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu  
     euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc,  
     w którym należność stała się wymagalna, zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

§16 Reklamacje 

1. Zlecenie odbioru przesyłki od Użytkownika nie jest częścią usługi transportu przesyłki, jest usługą bezpłatną a więc nie   
    podlega reklamacji.  
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z korzystania z serwisu, związaną z utratą,  
    ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.  
3. Opóźnienia związane z warunkami pogodowymi są poza kontrolą Przewoźników a więc znoszą możliwość zwrotu  
    kosztów transportu z tytułu nieterminowego doręczenia przesyłki bez względu na rodzaj wybranej usługi.  
4 Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu    
   Serwisu www.pfzator.pl należy zgłaszać poprzez e-mail na adres biuro@pfzator.pl. Osoba składająca reklamację musi  
   ją zgłosić w ciągu 7 dni od daty wystąpienia problemu na naszym koncie. Minimalny termin rozpatrzenia reklamacji to  
  30 dni lub więcej, jeżeli operator uzna to za stosowne. Odpowiedź udzielana jest Użytkownikowi na adres e-mail  
   z którego została wysłana.  
5. Wszystkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Przewoźnika (w tym ewentualnych  
    uszkodzeń) należy składać pisemnie na adres biuro@pfzator.pl zgodnie z obowiązującym regulaminem w ciągu 3 dni  
    od daty odebrania przesyłki przez Przewoźników. Po sprawdzeniu kompletności dokumentacji Operator przekazuje  
    sprawę Przewoźnikowi, który jest zobowiązany rozpatrzeć każdą reklamacje W chwili odbioru towaru Nabywca jest  
    zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Podstawą reklamacji u Przewoźnika jest stwierdzenie uszkodzenia przy  
    kurierze dostarczającym przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować 
    przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika firmy sporządzić protokół szkody (odpowiedni druk posiada kurier).  
    PF Zator nie ma możliwości ingerencji bądź jakiegokolwiek wpływu na zmianę decyzji Przewoźnika w sprawie  
    reklamacyjnej.  
6. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:  

 dane adresowe i telefoniczne zgłaszającego  
 oryginał listu przewozowego  
 protokół szkody sporządzony przez Przewoźnika  
 kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem  
 dokument potwierdzający kwotę roszczenia (oryginał faktury VAT lub potwierdzonej kopii za zgodność  

z oryginałem, kalkulację kosztów wytworzenia, inny dokument uzasadniający stratę)  
 nr konta (dane do przelewu), na które ma być przekazana kwota roszczenia  
 wykaz załączonych dokumentów  

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została  
    nadana.  
8. Operator i Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot, odmowę przyjęcia czy też uszkodzenia  
    gdy nie nastąpiły one z ich winy (wówczas koszty usługi nie podlegają zwrotowi w tym usług dodatkowych), a w  
    szczególności, jeśli:  

 przesyłka była błędnie zaadresowana  
 waga faktyczna lub objętościowa była niezgodna zadeklarowaną  
 zawiera przedmioty wykluczone do przesyłania ze względu na przepisy ustawy prawo pocztowe, przewóz 

przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora 
publicznego (Dz.U. 03.130.1188).  

    Zlecenie w powyższych przypadkach uznawane jest za wykonane prawidłowo po stronie Serwisu pfzator.pl  
9. Jeśli opóźnienia, zwrot, odmowa przyjęcia, uszkodzenia nie nastąpiły z winy Przewoźnika jak i Operatora koszt  
    transportu nie zostanie zwrócony. Jeżeli reklamacja Użytkownika dotycząca kosztów transportu zostanie rozpatrzona  
    pozytywnie, dana kwota zostanie przelana na konto Użytkownika podanego w piśmie reklamacyjnym (po dokonaniu  
    rejestracji i odesłaniu zwrotnie podpisanego oświadczenia).  
10. Przesyłki zwrócone z magazynu Przewoźników do nadawcy nie podlegają reklamacji z tytułu braku podjęcia do  
      przewozu.  
11. Jeśli opóźnienia w odbiorze lub doręczeniu związane z warunkami pogodowymi są poza kontrolą naszego  
      Przewoźnika znoszą możliwość zwrotu kosztów transportu z tytułu nieterminowego doręczenia przesyłki dla usług. 
12. Jeśli waga (rzeczywista lub objętościowa) jest niezgodna z zadeklarowaną, zawiera przedmioty zabronione do wysyłki   
      lub kształt paczki oraz opakowanie jest niezgodne z oznaczeniem w formularzu firm Kurierskich ma prawo doliczyć  
      opłatę za element niestandardowy.  
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§17 Dane osobowe 

1.  W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych  
     przez PF Zator zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności. 
2.  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę, z wykorzystywaniem przestrzeni serwerowej  
     udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową. 
3.  Usługodawca, jako Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) dokonuje przetwarzania danych 
osobowych  
     Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
     o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002  
     roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
4.  Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści  
     Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,  dokonania  
     rozliczeń z Użytkownikiem, marketingu usług własnych, a także w innych prawnie dopuszczalnych celach. 
5.  Administrator ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez  
     niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu  
     potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie  
     zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Punkt Kurierski PF Zator może odmówić świadczenia  
     usług dostępnych w Serwisie, może również zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku  
     nienadesłania kopii dokumentu w wyznaczonym terminie PF Zator może usunąć Konto. 
6.  Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich  
     poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustaw, jak również żądania  
     ich usunięcia z bazy Kont. 
7.  Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej  
     zmianie tych Danych Osobowych. 
8.  W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez  
     Użytkownika Konta w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego  
     Użytkownika) Administrator (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia  
     następujących czynności: 
8.1.  wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych  
        Osobowych; 
8.2.  skierowania do Użytkownika ostrzeżenia; 
8.3.  zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie; 
8.4.  zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy; 
8.5.  bezpowrotnego usunięcia Konta. 
9.  Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na  
     podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator nie udostępnia wbrew prawu danych oraz Danych Osobowych  
     innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym Osobom. 
10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celach innych niż niezbędne do  
      świadczenia Usług, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych  
      osobowych. 
11. Usunięcie danych osobowych w sytuacji opisanej w ust. 11. następuje na pisemny wniosek Użytkownika i jest  
      realizowane do 30 dni od wpływu wniosku. 
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§18 Postanowienia końcowe  

1. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia. 
2. Aktualny regulamin oraz wersje regulaminów obowiązujące uprzednio zamieszczone są  na stronie Usługodawcy  
    www.pfzator.pl oraz w Punkcie Kurierskim PF Zator. Użytkownik może swobodnie pozyskać lub zapisać regulamin  
    poprzez pobranie pliku ze strony Usługodawcy. 
3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany regulaminu. 
4. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Usługodawcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą  
    Regulaminu, chyba, że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji  
    Regulaminu. 
5. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz o nowej treści regulaminu w formie  
    elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik  nie złoży  
    Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego zaakceptowane. Wypowiedzenie  
    Warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany  
    w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Usługobiorca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia  
    wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej. 
6. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące  
    przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo przewozowe. 
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016r. 

 

http://www.pfzator.pl/

