
REGULAMIN Ś�WIADCZENIA UŚŁUGI KRAFT TACHO ŚYŚTEM

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, okres.la zasady korzystania z
usług  s.wiadczonych przez  „Kraft  Tacho  Śystem” Lidia  Krawczyk z  siedzibą  w
Ciasnej  (42-793),  przy  ulicy  Lublinieckiej  3,  NIP:  5751857063,  REGON:
367249650 zwanej dalej „Kraft Tacho Śystem”.

2. PonizEsze  terminy  uzEyte  w  Regulaminie  z  wielkiej  litery  rozumiec.  nalezEy
następująco:
- „Kraft  Tacho Śystem” -  „Kraft  Tacho Śystem” Lidia  Krawczyk z  siedzibą w

Ciasnej  (42-793),  przy  ulicy  Lublinieckiej  3,  NIP:  5751857063,  REGON:
367249650;

- Usługa  –  s.wiadczenie  usługi  z  zakresu  analizy  czasu  pracy  kierowco. w,
ewidencji  czasu  pracy  kierowco. w,  rozliczania  delegacji,  rozliczania  płacy
minimalnej na terenie innych krajo. w i inne, jes. li wynikają z zawartej z „Kraft
Tacho Śystem” umowy;

- Dokumenty  -  wydruki  lub  nos.niki  cyfrowe  zawierające  dane  przekazane
przez  Kontrahenta  „Kraft  Tacho  Śystem”  zawierające  dane  z.ro. dłowe  do
okres. lenia czasu pracy oraz dane z cyfrowych kart kierowcy Kontrahenta za
dobrany okres  rozliczeniowy  oraz  inne  dokumenty  okres. lone  przez  „Kraft
Tacho Śystem” jako konieczne do wykonania Usługi. Za komplet danych dla
kazEdego  kierowcy  uwazEa  się  dane  o  czasie  pracy  kierowcy  pochodzące  z
tachografu  analogowego  (wykreso. wki),  tachografu  cyfrowego  (pliki  z
cyfrowych kart kierowco. w i tachografo. w cyfrowych na płycie CD lub innym
nos.niku), informacje o dniach wolnych, urlopach, chorobowych, oddawaniu
nadgodzin  na  wniosek  i  bez  wniosku  pracownika,  pracy  bez  tachografu,
dyzEurach  domowych,  tabeli  dotyczących  załadunko. w/rozładunko. w  oraz
wszelkie  inne  informacje  wpływające  na  rozkład  czasu  pracy  w  danym
miesiącu okresu rozliczeniowego 

- Kontrahent – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo
zawierająca umowę z „Kraft Tacho Śystem”

3. Kontrahenci  „Kraft  Tacho  Śystem”  mają  obowiązek  zapoznania  się  z
Regulaminem  wraz  z  zawarciem  umowy  z  „Kraft  Tacho  Śystem”  i  przed
rozpoczęciem przez „Kraft Tacho Śystem” s.wiadczenia usługi. 

4. Zlecenie  „Kraft  Tacho  Śystem”  jakiejkolwiek  Usługi  jest  ro. wnoznaczne  z
zaakceptowaniem  postanowien.  Regulaminu.  KazEdy  Kontrahent  „Kraft  Tacho
Śystem” ma obowiązek stosowac.  się wprost do jego postanowien.  od momentu
zlecenia usługi.

5. Zawarcie umowy z „Kraft Tacho Śystem” następuje na pis.mie. Umowa reguluje
zakres  s.wiadczonych  usług.  Zawarcia  umowy  dokonac.  mozEe  wyłącznie  osoba
umocowana  do  składania  tego  rodzaju  os.wiadczen.  woli  w  ramach  struktury
organizacyjnej  Kontrahenta  lub  posiadająca  odpowiednie  pełnomocnictwo  do
dokonywania tego rodzaju działan. .

6. Kontrahent  zobowiązany  jest  najpo. z.niej  do  5-tego  dnia  kazEdego  miesiąca
dostarczyc. „Kraft Tacho Śystem” w formie elektronicznej na adres biuro@kraft-
tacho.pl  lub  osobis.cie  w  siedzibie  biura  w  Ciasnej  przy  ulicy  Szkolnej  1,
wszelkich  Dokumento. w,  pliko. w  oraz  informacji  niezbędnych  do  sporządzenia
rozliczen.  oraz  analiz,  w szczego. lnos.ci:  -  danych cyfrowych z kart  kierowco. w-



danych  z  tachografo. w  cyfrowych-  skano. w  tarczek  (dotyczy  tachografo. w
analogowych)- wykazu dat oraz godzin wszystkich przejs.c.  granicznych (dotyczy
wyliczania delegacji zagranicznych oraz płacy minimalnej).- skano. w poprawnie i
w sposób ciągły prowadzonej ksiązEki pracy kierowco. w tzw. „kontrollbuch” (jes.li
dotyczy)-  informacji  dotyczących zatrudniania pracowniko. w takich jak urlopy,
okresy chorobowego, zmiany w składnikach wynagrodzenia, itp.- oraz wszelkich
pozostałych  zmian  mających  istotny  wpływ  na  poprawnos.c..  wykonywanych
przez „Kraft Tacho Śystem” rozliczen.  oraz analiz 

7. „Kraft  Tacho  Śystem”  nie  ponosi  odpowiedzialnos.ci  za  jakiekolwiek  szkody
powstałe  wskutek  nieprzekazania,  nieterminowego  przekazania  przez
Kontrahenta  wymaganych  Dokumento. w oraz  informacji,  jak  ro. wniezEE  wskutek
przekazania ich w niewłas.ciwej, nierzetelnej lub niepełnej formie lub tres.ci, a  w
konsekwencji  wskutek  wykonania  na  tej  podstawie  błędnych  (nie
odzwierciedlających stanu faktycznego) rozliczen.  oraz raporto. w.

8. „Kraft  Tacho  Śystem”  nie  ponosi  odpowiedzialnos.ci  za  jakiekolwiek  szkody
powstałe wskutek błędnie zastosowanych przeliczniko. w kurso. w walut, błędnego
zastosowania  stawek  płac  minimalnych  w  innych  krajach,  oraz  błędo. w
rachunkowych.

9. „Kraft  Tacho  Śystem”  nie  ponosi  odpowiedzialnos.ci  względem  Kontrahenta  i
oso. b  trzecich  z  tytułu  niewypłacecnia  pracownikom  Kontrahenta  wszystkich
składniko. w wynagrodzenia.

10. „Kraft  Tacho  Śystem”  nie  ponosi  odpowiedzialnos.ci  za  niewykonanie  lub
nienalezEyte  s.wiadczenie  Usług,  jezEeli  jest  to  spowodowane  okolicznos.ciami
niezalezEnymi od „Kraft Tacho Śystem”, za kto. re „Kraft Tacho Śystem” nie ponosi
odpowiedzialnos.ci.

11. Odpowiedzialnos.c.  „Kraft  Tacho  Śystem”  wobec  Kontrahenta  z  tytułu
nienalezEytego  wykonania  lub  niewykonania  usług  s.wiadczonych  w  ramach
Umowy  oraz  deliktu  związanego  z  s.wiadczeniem  usług  opisanych  wyzEej  jest
ograniczona  do  wysokos.ci  kwoty  nalezEnos.ci  uiszczonej  przez  Kontrahenta  z
tytułu  ostatniej  zapłaconej  przez  Kontrahenta  na  rzecz  „Kraft  Tacho  Śystem”
faktury za s.wiadczenie usług, ponadto w zEadnym wypadku „Kraft Tacho Śystem”
nie będzie  odpowiadac..  za  szkodę Kontrahenta  w postaci  utraconych korzys.ci,
chyba, zEe opisane powyzEej zdarzenie powodujące szkodę byłoby skutkiem winy
umys.lnej w działaniu lub zaniechaniu „Kraft Tacho Śystem”.

12. „Kraft  Tacho  Śystem”  nie  ponosi  odpowiedzialnos.ci  za  ewentualne  skutki
podatkowe korzystania z Usług obciązEające Kontrahenta.

13. W  terminie  2  dni  od  dnia  doręczenia  przez  „Kraft  Tacho  Śystem”  raporto. w,
ewidencji  lub  analiz,  Kontrahent  zobowiązany  jest  zweryfikowac.  poprawnos.c.
przekazanych  raporto. w,  ewidencji  lub  analiz  oraz  zgłosic.  ewentualne
zastrzezEenia.

14. Zgłoszenie  reklamacji  nie  zwalnia  Kontrahenta  z  obowiązku  terminowego
realizowania zobowiązan.  wobec „Kraft Tacho Śystem”.

15. 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  oso. b  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (ogo. lne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  dalej  jako
„RODO” Kontrahento. w jest  „Kraft  Tacho Śystem” Lidia Krawczyk z siedzibą w



Ciasnej  (42-793),  przy  ulicy  Lublinieckiej  3,  NIP:  5751857063,  REGON:
367249650.


