REGULAMIN
Giełdy AkuB2B i OlejB2B

§1
DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Giełdy AkuB2B i OlejB2B, Administrator danych - giełdę prowadzoną przez Orange IT
– Jerzy Dziedziczak z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, NIP:
864-105-84-63., będącą jednocześnie administratorem danych
2. Użytkownik - przedsiębiorcę zarejestrowanego w platformie internetowej www.akub2b.pl
lub olejb2b.pl posiadającego aktywne konto z możliwością prowadzenia zakupów.
3. Sprzedawca - przedsiębiorcę, który posiada aktywne konto, a także posiada swoje oferty
zamieszczone na Giełdzie internetowej www.akub2b.pl lub olejb2b.pl
4. Usługi - korzystanie przez Użytkownika z oprogramowania, usług i witryn internetowych
Giełdy AkuB2B i OlejB2B, tj. platformie internetowej www.akub2b.pl lub olejb2b.pl
(z wyłączeniem wszelkich usług zapewnianych Użytkownikowi na mocy oddzielnej
pisemnej umowy) podlegające warunkom umowy prawnej między Użytkownikiem a Giełdy
AkuB2B i OlejB2B, jaką stanowi niniejszy regulamin
5. Giełda - giełda jaką jest platforma internetowa www.akub2b.pl lub olejb2b.pl
6. Regulamin - jest to niniejszy dokument zawierający najważniejsze prawa, które przysługują
Użytkownikom i Sprzedawcom oraz których Użytkownicy i Sprzedawcy zobowiązani są
przestrzegać.

§2
INFORMACJE OGÓLNE
1. Korzystanie z Giełdy AkuB2B i OlejB2B jest dostępne wyłącznie dla przedsiębiorców
rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego. Aby zostać Użytkownikiem Giełdy przedsiębiorca
musi dodatkowo spełniać warunek prowadzenia działalności gospodarczej związanej
z branżą handlową lub produkcyjną w zakresie akumulatorów, olejów lub środków
smarnych oraz motoryzacyjną w zakresie usług naprawczych lub transportową.

§3
UŻYTKOWNICY
1. Giełdy AkuB2B i OlejB2B przewidują dwa typy użytkowników:
a) Użytkownik standardowy mający wyłącznie możliwość składania zamówień

b) Użytkownik – Sprzedawca mający możliwość publikacji swoich ofert i sprzedaży
produktów
2. Użytkownicy – Sprzedawcy muszą spełniać jeden z następujących warunków:
-

być producentem oferowanego produktu

-

być bezpośrednim importerem oferowanego produktu

-

być oficjalnym dystrybutorem oferowanego produktu

§4
OPŁATY
1. Rejestracja w Giełdzie nie podlega opłatom.
2. Zakupy w Giełdzie nie podlegają opłatom
3. Sprzedaż w Giełdzie podlega opłacie. Szczegóły reguluje odrębna umowa między
Użytkownikiem - Sprzedawcą a Giełdą, zawierana po pozytywnie ukończonym procesie
rejestracji na Giełdzie.
§5
REJESTRACJA
1. Użytkownik rejestrując się na Giełdzie akceptuje niniejszy Regulamin i jest zobowiązany do
jego przestrzegania zarówno w trakcie korzystania z Giełdy, jak również po zaprzestaniu
korzystania z Giełdy, do momentu sfinalizowania transakcji zawartych przez Użytkownika
za pośrednictwem Giełdy.
2. Rejestracja nowego Użytkownika jest bezpłatna i umożliwia późniejsze logowanie na
Giełdzie.
3. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi przeglądanie ofert innych użytkowników
(Sprzedawców), oraz umożliwia składanie zamówień na wybrane przez siebie oferty
Sprzedawców.
4. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Przy wypełnianiu
formularza rejestracyjnego zakazane jest naruszanie praw podmiotów trzecich,
w szczególności dotyczy to zakazu naruszania prawa do firmy przedsiębiorcy oraz marki.
5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail link
weryfikujący poprawność wskazanego adresu e-mail. Następnie w oparciu o system PKD
prowadzony przez GUS następuje weryfikacja czy podmiot rejestrujący się spełnia warunki
określone w § 2 Regulaminu.
6. Użytkownik zobowiązany jest na własną odpowiedzialność zapamiętać i chronić dane
niezbędne do późniejszego logowania, a także zabezpieczyć te dane przed ich
nieuprawnionym użyciem lub wykorzystaniem przez podmioty trzecie.
7. Proces rejestracyjny kończy się aktywacją konta na podstawie ogólnodostępnych
dokumentów rejestracyjnych podmiotów. Giełdy AkuB2B i OlejB2B zastrzega, że

w sytuacjach niejasnych ma prawo żądać przesłania przez przedsiębiorcę, który chce zostać
Użytkownikiem kopii dokumentów rejestracyjnych (NIP, REGON oraz Wpis do Ewidencji
Gospodarczej bądź odpis z KRS).
8. Giełdy AkuB2B i OlejB2B uzależnia świadczenie Usług (aktywację konta) od
potwierdzenia danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§6
DANE UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownik, w momencie rejestracji, wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Giełdy AkuB2B i OlejB2B.
2. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane przez
Administratora danych w celu obsługi Giełdy AkuB2B i OlejB2B (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b 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, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu
możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika. Podanie danych osobowych jest
całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia konta użytkownika.
3. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu i zarządzania swoimi danymi osobowymi
zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres posiadania aktywnego konta
użytkownika, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
5. Odbiorcami danych Użytkownika mogą być podmioty realizujące zamówienia i zajmujące
się jego obsługą np. firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy
montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki,
firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe,
dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące
dokumenty, uprawnione organy państwowe.

§
Ogólne zasady oferowania produktów

§7
PROCES ZAMAWIANIA
1. Użytkownik wybiera interesujący go produkt znajdujący się na stronie poszczególnych
Użytkowników – Sprzedawców. Każda oferta zawiera określenie podmiotu sprzedającego
(firmę), cenę, ilość oraz przewidywany czas wysyłki. Użytkownik zainteresowany daną
ofertą, dodaje ją do koszyka. Do koszyka można dodawać oferty na produkty od różnych

sprzedawców. W koszyku należy określić adres dostawy i sposób płatności, a następnie
potwierdzić zamówienie.
2. Złożone zamówienia zostają rozdzielone na poszczególnych sprzedawców.
3. W zależności od etapu realizacji zamówienia, zamówieniom nadawane są następujące
statusy:
-

„nowe” - pierwszy status po złożeniu zamówienia

-

„potwierdzanie terminu dostawy” - etap na którym sprzedawca określa docelowy
termin dostawy

-

„wysłane” - zamówienie zostało skierowane do transportu

-

„zrealizowane”

4. Dodatkowo istnieją statusy związane z niezrealizowaniem zamówienia
-

„anulowane”, rezygnacja z dowolnego powodu zamawiającego

-

„odrzucone”, rezygnacja z dowolnego powodu sprzedającego

-

„rezygnacja” z powodu zbyt długiego terminu

5. Jeśli na etapie „potwierdzanie terminu dostawy” sprzedający zaproponuje termin dłuższy
niż był w ofercie, kupujący będzie mógł zrezygnować z realizacji bez żadnych
konsekwencji.
§8
ROLA GIEŁDY AkuB2B i OlejB2B
1. Giełdy AkuB2B i OlejB2B nie jest stroną w transakcjach między Sprzedającym a Nabywcą,
a jedynie użycza technicznych środków potrzebnych do ich przeprowadzenia.
2. Do zawarcia transakcji dochodzi wyłącznie między Sprzedawcą i Nabywcą. Zawarcie
umowy następuje automatycznie w momencie zatwierdzenia zamówienia na stronie.
Wystawiając produkt na sprzedaż, Sprzedający nie stwarza wiążącej oferty handlowej
w rozumieniu przepisów polskiego i unijnego prawa.
3. Po złożeniu zamówienia na Giełdzie Użytkownicy otrzymują za pomocą poczty e-mail
automatyczną informację o przyjęciu zamówienia. Informacja ta nie jest równoznaczna
z potwierdzeniem jego realizacji. Sprzedający potwierdzi termin wysłania towaru osobną
wiadomością e-mailem – potwierdzenie terminu dostawy. W przekazanej informacji
Sprzedawca poda termin dostawy towaru. Jeśli termin będzie dłuższy od terminu podanego
w ofercie, kupujący może odstąpić od realizacji zamówienia, bez ponoszenia konsekwencji
4. Giełdy AkuB2B i OlejB2B zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty, która - w oparciu
o informacje własne lub uzyskane od podmiotów trzecich (w tym innych Użytkowników
giełdy) - narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zostanie
poinformowany o usunięciu danej oferty, a Użytkownik zostanie wezwany do złożenia
stosownych wyjaśnień.

5. Giełdy AkuB2B i OlejB2B zastrzega sobie prawo dezaktywacji konta Użytkownika, który
nie przestrzega podstawowych zasad niniejszego Regulaminu oraz przyczynia się do
zmniejszenia zaufania do Giełdy pozostałych Użytkowników (w szczególności zamawia
towar, a następnie go nie odbiera).
6. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu.
W przypadku stwierdzenia przez Giełdy AkuB2B i OlejB2B, że Użytkownik dopuszcza się
takich działań, jego konto zostanie zablokowane. W takiej sytuacji Giełdy AkuB2B
i OlejB2B podejmą również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem
poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu
mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego
7. Giełdy AkuB2B i OlejB2B mają prawo usunąć z Giełdy ofertę użytkownika stosującego
ceny dumpingowe.
8. Giełdy AkuB2B i OlejB2B zastrzegają sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, który
narusza zasady uczciwości czy rzetelności kupieckiej, zasady współżycia społecznego lub
użytkowników, w stosunku do których Giełdy AkuB2B i OlejB2B otrzymają negatywną
opinię – poza Giełdą – w zakresie oferowanych usług lub towarów. W takim przypadku
Giełdy AkuB2B i OlejB2B mogą wezwać Użytkownika do złożenia stosownych wyjaśnień.
9. Do momentu wysłania towaru przez Sprzedawcę Użytkownik ma prawo bezpłatnie
anulować zamówienie złożone na Giełdzie. Jeżeli Użytkownik do tego czasu nie anuluje
zamówienia i nie odbierze towaru, Sprzedawca będzie miał prawo obciążyć Użytkownika
kosztami w wysokości dwukrotnej wartości dostawy z zamówienia. Koszty są dwukrotne
ponieważ Sprzedawca będzie zobowiązany pokryć koszty wysyłki do Użytkownika
i z powrotem.
10. Postanowień powyższego ustępu nie stosuje się w przypadku przysłania przez Sprzedawcę
towaru niezgodnego z zamówieniem. W takim przypadku kupujący Użytkownik ma prawo
odmówić przyjęcia towaru bez żadnych zobowiązań.

§9
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Giełdy należy zgłaszać drogą elektroniczną na
adres biuro@akub2b.pl dla Giełdy Akumulatorowej oraz biuro@olejb2b.pl dla Giełdy
Olejowej nie później niż w terminie 2 tygodni od pojawienia się zakłócenia
w funkcjonowaniu Giełdy.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie
Użytkownika (nazwa przedsiębiorcy, login, adres poczty elektronicznej), przedmiot
reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania
zgłoszenia.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres mailowy Użytkownika.

5. Giełdy AkuB2B i OlejB2B zastrzegają sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia
reklamacji, które dotyczą usług świadczonych przez inne podmioty przy wykorzystaniu
funkcji Giełdy. Giełdy AkuB2B i OlejB2B nie mają również obowiązku przekazywania tego
typu reklamacji podmiotowi właściwemu do ich rozpatrzenia.
6. Giełdy AkuB2B i OlejB2B mają prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu
usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Giełdy oraz zakłóceń lub problemów
w funkcjonowaniu konta.

§ 10
POUFNOŚĆ
1. Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników,
oraz nie używać ich do innych celów niż zawarcie transakcji i jej finalizacja.
2. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie od Giełdy AkuB2B i OlejB2B
informacji o aktualnych nowościach na Giełdzie oraz innych wiadomości mailowych.

§ 11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Giełdy AkuB2B i OlejB2B nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników
oraz nie mają możliwości nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością zawieranych
transakcji.
2. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia, prawa lub powództwa Użytkownika wobec innego
Użytkownika, wynikającego ze sposobu korzystania przez tego ostatniego z Giełdy,
roszczący sobie prawo lub będący powodem Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na
wykonywanie takiego prawa, roszczenia lub powództwa niezależnie od Giełdy AkuB2B
i OlejB2B i bez regresu do Giełdy AkuB2B i OlejB2B oraz zwalnia Giełdy AkuB2B
i OlejB2B (właścicieli, dyrekcję, i pracowników) ze wszelkich roszczeń, odpowiedzialności,
odszkodowań, strat i kosztów- w tym w szczególności: kosztów z tytułu obsługi prawnej,
znanych i nie znanych Użytkownikowi, wynikających z tego rodzaju prawa, roszczenia lub
powództwa (pozwu) bądź w jakikolwiek sposób z nimi związanych.

§ 12
KOMUNIKACJA
1. Komunikacja z Giełdy AkuB2B i OlejB2B możliwa jest za pośrednictwem poczty
elektronicznej, dla Giełdy Akumulatorowej pod adresem e-mail: biuro@akub2b.pl oraz dla
Giełdy Olejowej biuro@olejb2b.pl, będący adresem elektronicznym w rozumieniu art. 5 ust.
2 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Doręczenia wszelkiej korespondencji będą odbywać się na adres elektroniczny wskazany
powyżej.

3. Doręczenia wszelkiej korespondencji do Użytkownika będą odbywały się na adres e-mail
wskazany w formularzu rejestracyjnym.
4. Doręczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, następują z chwilą, gdy
korespondencja (wiadomość e-mail) zostanie wprowadzona do środka komunikacji
elektronicznej (poczta elektroniczna) w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej
treścią (zapis wiadomości na serwerze pocztowym adresata).
§ 13
ZMIANY REGULAMINU
1. Giełdy AkuB2B i OlejB2B zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego
Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
2. Każda wprowadzona zmiana nabiera mocy wiążącej od dnia jej ogłoszenia.
3. Użytkownik nieakceptujący wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać
korzystania z usług Giełdy.

§ 14
WYMAGANIA TECHNICZNE
1. System operacyjny Użytkownika powinien spełniać wymagania niezbędne do obsługi
najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
§ 15
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI
1. Giełdy AkuB2B i OlejB2B dokładają wszelkiej staranności, aby zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo Użytkowników, w tym stosuje odpowiednie zabezpieczenia mające na celu
wyeliminowanie możliwości zapoznania się z hasłami Użytkowników oraz udostępnionymi
danymi osobowymi przez osoby nieupoważnione.
2. Zagrożeniem związanym z korzystaniem z usługi jest phishing.
3. Użytkownik powinien dołożyć należytej staranności, by zapobiec uzyskaniu przez osoby
trzecie haseł dostępowych powiązanych z kontem zarejestrowanym w Giełdzie.

§ 16
OPROGRAMOWANIE
NIEBĘDĄCE SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI
1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Giełdy AkuB2B i OlejB2B na jego
komputerze plików tekstowych (tzw. Cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia
usług przez Giełdy AkuB2B i OlejB2B.

2. Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera Użytkownika.
Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do
zainteresowań Użytkownika (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie).
Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony
internetowej.
3. Giełdy AkuB2B i OlejB2B stosuje dwa rodzaje plików cookies:
(1) sesyjne – znajdują się na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania
Użytkownika ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania
plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
(2) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez okres wyznaczony
w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich
ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
4. Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak
w każdej chwili Użytkownik może je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką
opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje
umieszczone na stronie internetowej.
5. Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Użytkownika. Wykonują one bezimienną
identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą,
ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

§ 17
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wobec obowiązku informacyjnego, o którym mowa w Rozporządzeniu 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych”) informujemy co następuje:
1. Administratorem, czyli podmiotem który decyduje o wykorzystaniu danych osobowych jest
Orange IT Jerzy Dziedziczak ul. Grzybowska 4, 00-131 Warszawa operator serwisu
dostępnego pod adresem akub2b.pl oraz olejb2b.pl
2. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przechowywania danych
osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, należy skontaktować się z Administratorem
drogą pocztową pod adresem Orange IT ul. Kopernika 36/40 Warszawa lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej formie wiadomości e-mail wysłanej na adres:
biuro@akub2b.pl dla Giełdy Akumulatorowej lub biuro@olejb2b.pl dla Giełdy Olejowej
3. Wszystkie dane zostały uzyskane przez Administratora poprzez ich dobrowolnie podanie
przez Użytkowników podczas procesu zakładania konta, a także w związku
z zamówieniami składanymi za pośrednictwem serwisu akub2b.pl lub olejB2B.pl

4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie, czego skutkiem jest dezaktywacja konta.
5. Dane mogą być przetwarzane przez Administratora do momentu zrealizowania wszystkich
zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu.
6. Administrator gwarantuje Użytkownikom:
-

prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych;

-

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

-

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Aby móc korzystać z serwisu dostępnego na akuB2B.pl oraz olejB2B.pl konieczne jest
podanie następujących danych:
-

danych firmy (numer NIP, REGON, adres);

-

danych osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;

-

loginu i hasła do konta użytkownika

Jeśli z jakiegoś powodu dane te nie zostaną podane, operator Giełdy nie będzie miał
możliwości świadczenia usługi.
8. Giełdy AkuB2B i OlejB2B udostępniają dane osobowe stronom, które zawierają między
sobą transakcje, podmiotom, które prowadzą działania konsultingowe lub audytowe w celu
poprawy jakości serwisu oraz wspomagają obsługę Użytkowników. Giełdy AkuB2B
i OlejB2B mogą udostępnić dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami
i nadużyciami.
9. Dane osobowe są przechowywane przez cały czas świadczenia Usługi serwisu akub2b.pl
i olejb2b.pl oraz po jej zakończeniu w celu:
-

dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z korzystaniem z usługi;

-

wykonywania obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa oraz
zapobiegającym nadużyciom;

-

analizy statystycznej.

