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REGULAMIN PLATFORMY APFINO 

DLA SPÓŁEK JAWNYCH, SPÓŁEK PARTNERSKICH, SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁEK AKCYJNYCH ORAZ PROSTYCH SPÓŁEK 

AKCYJNYCH 

 

Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki 

świadczenia usług w ramach Platformy APFINO przez Comarch Finance Connect sp. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie (31-864) przy ul. Profesora Michała Życzkowskiego 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407455, 

NIP: 6751471192, REGON: 122485307, kapitał zakładowy 205.000,00 zł (dalej jako: „Dostawca”) dla 

spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz 

prostych spółek akcyjnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

§ 1. DEFINICJE 

Pojęcia występujące w Regulaminie oznaczają:  

1) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; 

2) Dane uwierzytelniające – dane wykorzystywane do autoryzacji dostępu do Konta Firmowego 

na Platformie APFINO, składające się z loginu oraz hasła; 

3) Konto Firmowe – wydzielona część Platformy APFINO, która dostępna jest dla Klienta po 

zalogowaniu się za pomocą prawidłowych Danych uwierzytelniających, która pozwala na 

korzystanie z Usług oferowanych w ramach Platformy APFINO; 

4) Klient - spółka jawna, partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub 

prosta spółka akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, która 

zawarła Umowę z Dostawcą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

5) Klucz wymiany – poufny ciąg znaków wygenerowany dla Klienta na Platformie APFINO po 

wydaniu przez niego polecenia integracji z Systemem Comarch ERP Optima w celu integracji 

Konta Klienta na Platformie APFINO z Kontem Klienta w Systemie Comarch ERP Optima poprzez 

jego wprowadzenie we wskazanej zakładce Konta Klienta w Systemie Comarch ERP Optima. 

6) Link aktywacyjny -  link przesyłany przez Dostawcę Użytkownikowi Głównemu Konta 

Firmowego po złożeniu przez Klienta Wniosku; 

7) Operator - Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: al. Jana Pawła II 39A 31 – 

864 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 6770065406, posiadają kapitał 

zakładowy w wysokości 8 133 349 PLN (wpłacony w całości); 

8) Partnerzy – podmioty oferujące swoje Produkty Klientom w ramach Platformy APFINO; 
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9) Platforma APFINO – platforma działająca pod adresem:  https://app.apfino.pl, dostępna za 

pośrednictwem stron: www.apfino.pl oraz www.finance-connect.net, która umożliwia Klientom 

korzystanie z Usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 

10) Produkty – produkty lub usługi finansowe, które oferowane są przez Partnerów na Platformie 

APFINO; 

11) Reprezentant Klienta – osoba fizyczna upoważniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami 

do reprezentowania Klienta;  

12) Użytkownik Główny Konta Firmowego – Reprezentant Klienta, upoważniony do dalszego 

samodzielnego prowadzenia Konta Firmowego w imieniu oraz na rzecz Klienta oraz dokonywania 

w imieniu i na rzecz Klienta wszelkich czynności prawnych i faktycznych na Platformie APFINO, 

w tym wydawania poleceń administratora danych osobowych w rozumieniu RODO;  

13) Regulamin Serwisu Comarch ERP XT – udostępniany przez Operatora regulamin określający 

zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Systemu Comarch ERP XT przez 

Operatora;  

14) Regulamin Usług Comarch ERP Optima Chmura Standard– udostępniany przez Operatora 

regulamin określający zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima 

Chmura Standard przez Operatora.  

15) RODO - Rozporządzenie 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); 

16) System Comarch ERP XT - platforma działająca pod adresem www.erpxt.pl, umożliwiająca 

korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem 

Serwisu Comarch ERP XT przez Operatora, w szczególności wystawianie dokumentów 

handlowych, inwentaryzację magazynów oraz prowadzenie księgi podatkowej; 

17) System Comarch ERP Optima – oprogramowanie Comarch ERP Optima udostępniane przez 

Operatora w modelu stacjonarnym (on premise) lub w wersji online (Comarch ERP Optima 

Chmura Standard lub Chmura Enterprise). 

18) Umowa lub Umowa o korzystanie z Platformy APFINO– umowa o świadczenie Usług w 

ramach Platformy APFINO, która jest zawierana pomiędzy Dostawcą a Klientem w formie 

elektronicznej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

19) Umowa Powierzenia – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Klienta zawarta 

pomiędzy Dostawcą a Klientem w formie elektronicznej stanowiąca integralną cześć Umowy; 

20) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę, polegające na udostępnieniu 

Klientowi funkcjonalności Platformy APFINO, w tym możliwości występowania do Partnerów o 

zawarcie umowy na oferowane przez nich Produkty; 

21) Wniosek – e-formularz zawierający ofertę Klienta, skierowaną do Dostawcy w przedmiocie 

zawarcia Umowy zgodnie z treścią obowiązującego Regulaminu; 
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§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Dostawcę Usług na rzecz Klienta za 

pośrednictwem Platformy APFINO, w tym prawa i obowiązki Klienta.   

2. Dostawca świadczy Usługi na podstawie Umowy zawartej z Klientem oraz na warunkach 

określonych w Regulaminie i Umowie Powierzenia, a także zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa.  

3. Niniejszy Regulamin oraz Umowa Powierzenia stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy 

Dostawcą a Klientem. 

4. Dostawca udostępnia Klientowi Platformę APFINO nieodpłatnie. 

5. Klientem może być jedynie spółka jawna, spółka partnerska, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna 

lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego.  

6. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją marketingu bezpośredniego oraz udostępnianiem 

na Platformie APFINO informacji handlowych.   

§ 3. WARUNKI DOSTĘPU DO PLATFORMY APFINO 

 

1. Platforma APFINO jest udostępniana przez Dostawcę za pośrednictwem sieci Internet Klientom, 

którzy spełniają wymogi techniczne określone w § 9 Regulaminu.   

2. Dostęp do Platformy APFINO mogą uzyskać jedynie Klienci, którzy ukończyli proces rejestracji i 

zawarli Umowę z Dostawcą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W trakcie oraz po 

zakończeniu procesu rejestracji Dostawca może żądać potwierdzenia podanych przez Klienta w 

procesie rejestracji danych, w tym poprzez przesłanie odpowiednich dokumentów. Uzyskanie 

dostępu przez Klienta do funkcjonalności Platformy APFINO następuje po zalogowaniu się za 

pomocą prawidłowych Danych uwierzytelniających.  

3. Na podstawie Umowy zawartej z Klientem, Dostawca udostępnia Klientowi poszczególne 

funkcjonalności Platformy APFINO, w ramach których Klient, może wnioskować o zawarcie umów 

na określone Produkty oferowane przez Partnerów. Nawiązywanie stosunków gospodarczych przez 

Klienta z Partnerami określają postanowienia §8 Regulaminu. 

4. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji na Platformie APFINO w dowolnym 

momencie, poprzez zmianę oferowanych na niej funkcjonalności, Produktów oraz Partnerów.  

5. Dostawca zapewnia wsparcie Klientom Platformy APFINO w Dni robocze w godzinach 8.00-16.00. 

Zakres wsparcia ograniczony jest do kwestii technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy 

APFINO i nie obejmuje doradztwa dotyczącego Produktów, o które Klient może wnioskować za jej 

pośrednictwem. 

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI DOSTAWCY 

 

1. Dostawca zobowiązuje się do dotrzymania należytej staranności, aby Platforma APFINO:  
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a) była stale dostępna dla Klienta, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej,  

b) w sposób prawidłowy ewidencjonowała dokumenty oraz dane wprowadzane przez Klienta,   

c) była na bieżąco aktualizowana, z uwzględnieniem zmian przepisów prawa, które wpływają na 

jej właściwe działanie.     

2. Dostawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii 

lub modernizacji technicznej Platformy APFINO, w tym w przypadku zmiany adresu Platformy 

APFINO. 

3. Klient jest informowany ze stosownym wyprzedzeniem o każdej przerwie technicznej związanej 

z modernizacją Platformy APFINO za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w ramach Konta 

Firmowego. 

4. W przypadku stwierdzenia, że Klient korzysta z Usługi w sposób niezgodny z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu, Dostawca jest uprawniony do przetwarzania danych Klienta w zakresie 

niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności. Dostawca powiadomi Klienta o zaistnieniu 

niedozwolonych działań po stronie Klienta z żądaniem ich bezzwłocznego zaprzestania. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, W przypadku posiadania przez Klienta konta w Systemie Comarch 

ERP XT, wyboru przez Klienta integracji z tym systemem i kliknięcia przez Klienta na Platformie 

APFINO przycisku „Akceptuj i zintegruj”, Dostawca jest zobowiązany do:  

a. przyjmowania od Operatora działającego w imieniu Klienta danych znajdujących się na 

koncie Klienta w Systemie Comarch ERP XT, zgodnie z treścią otrzymanego od Klienta 

polecenia. Szczegóły dotyczące polecenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w 

zakresie dotyczącym danych osobowych, określa Umowa Powierzenia. 

b. udostępniania Operatorowi, działając w imieniu Klienta, danych znajdujących się na Koncie 

Firmowym na Platformie APFINO, zgodnie z treścią  otrzymanego od Klienta polecenia. 

Szczegóły dotyczące polecenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w zakresie 

dotyczącym danych osobowych, określa Umowa Powierzenia. 

6. W przypadku, gdy Klient nie posiada konta w Systemie Comarch ERP XT a kliknie na Platformie 

APFINO przycisk „Akceptuj  i zintegruj”, Dostawca nie jest zobowiązany do wykonania czynności o 

których mowa w ust. 5 lit. a i b powyżej. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, w przypadku posiadania przez Klienta konta w Systemie Comarch 

ERP Optima, wyboru przez Klienta integracji z tym systemem, kliknięcia na Platformie APFINO 

przycisku „Akceptuj i przejdź dalej” i dokonania przez niego integracji z Systemem Comarch ERP 

Optima za pośrednictwem Klucza wymiany, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Platformie 

APFINO, Dostawca jest zobowiązany do: 

a. przyjmowania w imieniu Klienta danych znajdujących się na koncie Klienta w Systemie 

Comarch ERP Optima, zgodnie z treścią otrzymanego od Klienta polecenia. Szczegóły 

dotyczące polecenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w zakresie dotyczącym danych 

osobowych, określa Umowa Powierzenia. 

b. udostępniania w imieniu Klienta do Systemu Comarch ERP Optima danych znajdujących się na 

Koncie Klienta na Platformie APFINO, zgodnie z treścią otrzymanego od Klienta polecenia. 

Szczegóły dotyczące polecenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w zakresie 

dotyczącym danych osobowych, określa Umowa Powierzenia. 
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8. W przypadku, gdy Klient rozpocznie integrację na Platformie APFINO, ale nie posiada konta w 

Systemie Comarch ERP Optima albo nie ukończy integracji z Systemem Comarch ERP Optima 

zgodnie z instrukcją, poprzez wprowadzenie we wskazanej zakładce w Systemie Comarch ERP 

Optima prawidłowego Klucza wymiany wygenerowanego na Platformie APFINO, Dostawca nie jest 

zobowiązany do wykonania czynności o których mowa w ust. 7 lit. a i b powyżej. 

9. W przypadku korzystania przez Klienta z Systemu Comarch ERP Optima w wersji online 

dostarczanej przez Operatora, czynności przyjmowania i udostępniania danych przez Dostawcę, o 

których mowa w ust. 7 lit. a i b mogą być dokonywane przez Dostawcę w imieniu Klienta z 

Operatorem, działającym w imieniu Klienta.  

10. Dostawca może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Klienta. Weryfikacja może nastąpić 

w szczególności przez sprawdzenie, czy Klient stosuje się do postanowień Regulaminu lub poprzez 

żądanie doręczenia przez Klienta niezbędnych informacji i dokumentów. 

11. Dostawca ma prawo korzystać z podwykonawców.  

12. W przypadku skierowania do Dostawcy przez Klienta zapytania dotyczącego Systemu Comarch 

ERP XT albo Systemu Comarch ERP Optima, Dostawca może przekazać to zapytanie w imieniu 

Klienta Operatorowi. 

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI  KLIENTA 

 

1. Dla zapewnienia możliwości prawidłowego świadczenia Usług w ramach Platformy APFINO, Klient 

zobowiązany jest wprowadzić prawidłowe, prawdziwe i kompletne dane, które są wymagane do 

korzystania z funkcjonalności Platformy APFINO. Dostawca może żądać potwierdzenia podanych 

przez Klienta danych, w tym poprzez przesłanie odpowiednich dokumentów. 

2. W przypadku posiadania przez Klienta konta w Systemie Comarch ERP XT albo w Systemie 

Comarch ERP Optima, Klient korzystając z funkcjonalności Platformy APFINO, może zintegrować 

konto Klienta w Systemie Comarch ERP XT lub konto Klienta w Systemie Comarch ERP Optima z 

Kontem Firmowym na Platformie APFINO poprzez wybór i zatwierdzenie na Platformie APFINO 

rodzaju Systemu ERP, z którym chce się zintegrować, akceptację integracji, a w przypadku integracji 

z Systemem Comarch ERP Optima także wykonanie dalszych czynności integracji zgodnie z 

instrukcją. Integracja ww. kont jest dobrowolna. Na skutek zintegrowania konta Klienta w Systemie 

Comarch ERP XT lub konta Klienta w Systemie Comarch ERP Optima z Kontem Firmowym na 

Platformie APFINO dochodzi do przekazania danych Klienta odpowiednio z Systemu Comarch ERP 

XT lub Comarch ERP Optima do Platformy APFINO i z Platformy APFINO do Systemu Comarch 

ERP XT lub Comarch ERP Optima. 

3. Wybór Systemu Comarch ERP XT, w którym Klient posiada Konto, Kliknięcie na Platformie APFINO 

przycisku „Akceptuj i zintegruj” oznacza wydanie polecenia, które uprawnia: 

a. Operatora, w zależności od treści polecenia, do przekazywania Dostawcy w imieniu Klienta, 

w formie elektronicznej, danych Klienta znajdujących się na koncie Klienta w Systemie 

Comarch ERP XT i odbioru danych znajdujących się na Platformie APFINO i w przypadku, 

gdy dane te stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO i ich dalszego przetwarzania 

zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą pomiędzy 

Klientem a Operatorem,  
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b. Dostawcę, w zależności od treści polecenia, do odbioru danych znajdujących się na koncie 

Klienta w Systemie Comarch ERP XT i w przypadku, gdy dane te stanowią dane osobowe 

w rozumieniu RODO do przetwarzania tych danych w imieniu Klienta w sposób określony 

w Umowie Powierzenia, jak również do przekazywania Operatorowi w imieniu Klienta 

danych, w tym także danych osobowych w rozumieniu RODO, znajdujących się na 

Platformie APFINO. 

Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Dostawca jest pełnomocnikiem Operatora umocowanym 

do odbioru, w imieniu Operatora, oświadczeń Klienta związanych z integracją konta Klienta 

w Systemie Comarch ERP XT z Kontem Firmowym na Platformie APFINO, dlatego kliknięcie 

przycisku „Akceptuj i zintegruj” na Platformie APFINO jest traktowane jako wydanie przez Klienta 

polecenia zarówno Dostawcy jak i Operatorowi. 

4. Wybór Systemu Comarch ERP Optima, w którym Klient posiada Konto, Kliknięcie na Platformie 

APFINO przycisku „Akceptuj i przejdź dalej”, wygenerowanie Klucza wymiany i wprowadzenie go we 

wskazanym polu na koncie Klienta w Systemie Comarch ERP Optima, zgodnie z instrukcją 

zamieszczoną na Platformie APFINO, oznacza wydanie polecenia, które uprawnia: 

a. Dostawcę w zależności od treści polecenia, do odbioru/odbiorów danych Klienta znajdujących 

się na koncie Klienta w Systemie Comarch ERP Optima i  w przypadku, gdy dane te stanowią 

dane osobowe w rozumieniu RODO do przetwarzania tych danych w imieniu Klienta w sposób 

określony w Umowie Powierzenia, jak również do przekazywania w imieniu Klienta do systemu 

Comarch ERP Optima danych, w tym także danych osobowych w rozumieniu RODO, 

znajdujących się na Platformie APFINO - przy czym wymiana (odbiór i przekazywanie) tych 

danych przez Dostawcę w imieniu Klienta może być dokonywana z Operatorem, działającym w 

imieniu Klienta, w przypadku, gdy Klient korzysta z Systemu Comarch ERP Optima w wersji 

online udostępnianej przez Operatora. 

b. Operatora, w zależności od treści polecenia, do przekazywania Dostawcy w imieniu Klienta, w 

formie elektronicznej, danych Klienta znajdujących się na koncie Klienta w Systemie Comarch 

ERP Optima i odbioru danych znajdujących się na Platformie APFINO i w przypadku, gdy dane 

te stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO do ich dalszego przetwarzania zgodnie z 

umową powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą pomiędzy Klientem a 

Operatorem –  w przypadku, gdy Klient korzysta z Systemu Comarch ERP Optima w wersji 

online udostępnianej przez Operatora.  

5. Dostawca oraz Operator wykonają polecenia określone w ust. 4 powyżej wyłącznie w przypadku, 

gdy Klient ukończy proces integracji Konta Klienta w Platformie APFINO z kontem Klienta w 

Systemie Comarch ERP Optima poprzez wprowadzenie w Systemie ERP Optima prawidłowego 

Klucza wymiany  wygenerowanego na Platformie APFINO, co umożliwi wymianę danych Klienta 

pomiędzy Platformą APFINO, a Systemem Comarch ERP Optima. Dla uniknięcia wątpliwości 

wskazuje się, że w przypadku korzystania przez Klienta z Systemu Comarch ERP Optima w wersji 

online udostępnianej przez Operatora, Dostawca jest pełnomocnikiem Operatora umocowanym do 

odbioru w imieniu Operatora oświadczeń Klienta związanych z integracją konta Klienta w Systemie 

Comarch ERP Optima z Kontem Firmowym Klienta na Platformie APFINO, dlatego ukończenie ww. 

integracji przez Klienta oznacza wydanie polecenia zarówno Dostawcy jak i Operatorowi. 
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6. Możliwość oferowania niektórych Produktów przez Partnerów, jak i wnioskowanie o zawieranie 

umów na te Produkty może wymagać od Klienta wprowadzenia dodatkowych danych na Platformę 

APFINO. Klient udostępnia Partnerom, działającym jako administratorzy, dane osobowe 

wprowadzone przez Klienta na Platformie APFINO. Dostawca jest podmiotem przetwarzającym te 

dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Partnerem. 

7. Dokonanie przez Klienta integracji Konta Firmowego  Klienta na Platformie APFINO z kontem Klienta 

w Systemie Comarch ERP XT lub w Systemie Comarch ERP Optima w sposób wskazany w ust. 3 

lub ust. 4-5 powyżej jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta, że jest on uprawnionym 

użytkownikiem konta w Systemie Comarch ERP XT lub w Systemie Comarch ERP Optima, z którym 

dokonał integracji.  

8. Klient zapewnia, że realizacja Usług przez Dostawcę na podstawie wprowadzonych przez Klienta 

danych, w tym danych wprowadzonych na Platformę APFINO na skutek zintegrowania konta Klienta 

w Systemie Comarch ERP XT albo z kontem Klienta w Systemie Comarch ERP Optima z Kontem 

Firmowym na Platformie APFINO, nie niesie za sobą naruszenia praw osób trzecich lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. Wyłączna odpowiedzialność za dane wprowadzone na 

Platformę APFINO, ich treść oraz ich aktualizację spoczywa na Kliencie. W przypadku zintegrowania 

Konta Firmowego na Platformie APFINO z kontem Klienta w Systemie Comarch ERP XT albo z 

kontem Klienta w Systemie Comarch ERP Optima, aktualizacja danych wprowadzonych przez 

Klienta na Platformę APFINO może następować automatycznie, w przypadku zmiany tych danych 

przez Klienta w ramach Systemu Comarch ERP XT albo Comarch ERP Optima, na zasadach 

wskazanych w Umowie powierzenia.  

9. Klient odpowiedzialny jest za treść dokumentów wprowadzonych na Platformę APFINO i 

zobowiązany jest kontrolować je pod względem rachunkowym, formalnym oraz pod względem ich 

zgodności ze stanem faktycznym. Klient zobowiązany jest również posiadać oryginały dokumentów, 

których wersje elektroniczne zostały wprowadzone na Platformę APFINO.  

10. Klient powinien we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych poprzez Platformę 

APFINO umowach. 

11. Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Dostawcą bez jego 

uprzedniej, pisemnej zgody. 

12. Klient nie może wykorzystywać funkcjonalności Platformy APFINO do świadczenia usług na rzecz 

osób lub podmiotów trzecich ani udostępniać Konta Firmowego, w tym Danych uwierzytelniających, 

osobom lub podmiotom trzecim. 

13. Klient nie może korzystać z Platformy APFINO w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. Klient nie może również umieszczać na Platformie APFINO 

treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub mogących wprowadzać w błąd.   

14. W przypadku stwierdzenia, że dane wprowadzone przez Klienta mają charakter bezprawny, 

obraźliwy lub wprowadzający w błąd, Dostawca może zablokować Klientowi dostęp do tych danych. 

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Klienta powstałą w wyniku uniemożliwienia mu 

dostępu do tych danych. 

15. Klient nie może podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby narazić Platformę APFINO na 

awarię, a także w nią ingerować. Klientowi zabrania się również wprowadzania na Platformę APFINO 

jakichkolwiek treści zawierających złośliwe oprogramowanie lub wirusy mogące doprowadzić do 
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zakłóceń jej funkcjonowania lub mogących spowodować jej uszkodzenie. 

16. W przypadku stwierdzenia przez Klienta oznak nieprawidłowego lub nietypowego działania 

Platformy APFINO, powinien on natychmiast zakończyć sesję i zgłosić Dostawcy zaobserwowane 

problemy. Klient jest również zobowiązany do poinformowania Dostawcy o naruszeniach 

postanowień niniejszego Regulaminu, incydentach bezpieczeństwa oraz o podejrzeniu ujawnienia 

Danych uwierzytelniających.  

17. Klient zapewnia, że Użytkownik Główny Konta Firmowego będzie korzystać z Platformy APFINO w 

sposób zgodny z Regulaminem, Umową oraz innymi uregulowaniami lub uzgodnieniami 

obowiązującymi pomiędzy Klientem a Dostawcą. 

§ 6. UMOWA POMIĘDZY KLIENTEM A DOSTAWCĄ 

 

1. Umowa o korzystanie z Platformy APFINO pomiędzy Klientem a Dostawcą zostaje zawarta na czas 

nieokreślony z chwilą zaakceptowania przez Dostawcę Wniosku, który jest składany przez Klienta 

za pośrednictwem Platformy APFINO, w formie elektronicznej. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje 

się, iż w przypadku reprezentacji wieloosobowej Klienta, złożenie przez Klienta Wniosku następuje 

z momentem wysłania Wniosku, za pośrednictwem Platformy APFINO, przez wszystkie osoby, 

których działanie jest konieczne do zachowania sposobu reprezentacji Klienta i które to osoby 

zostały wskazane przez Użytkownika Głównego Konta Firmowego w trakcie procesu składania 

Wniosku. 

2. Akceptacja Wniosku przez Dostawcę następuje poprzez utworzenie Konta Firmowego na Platformie 

APFINO do utworzenia którego dochodzi z momentem otrzymania przez Użytkownika Głównego 

Konta Firmowego Linku aktywacyjnego.  

3. Wypełniając Wniosek, każdy z Reprezentantów Klienta wyraża w imieniu Klienta stosowne zgody i 

składa oświadczenia niezbędne do świadczenia Usług przez Dostawcę oraz akceptuje 

postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Umowy Powierzenia poprzez zaznaczenie właściwego 

pola wyboru (tzw. check-box) i zobowiązuje się w imieniu Klienta do przestrzegania ich treści, a także 

udziela Użytkownikowi Głównemu Konta Firmowego pełnomocnictwa do jego prowadzenia w imieniu 

Klienta poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru (check-boxa). Wyrażenie zgód oraz złożenie 

oświadczeń, o których mowa w poprzednim zdaniu jest równoznaczne z oświadczeniem każdego z 

Reprezentantów Klienta, że jest on uprawniony do reprezentacji Klienta samodzielnie lub łącznie z 

innymi osobami składającymi Wniosek w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy.   

4. Uzyskanie dostępu do Platformy APFINO następuje po zawarciu Umowy o świadczenie usług drogą 

elektroniczną zgodnie z postanowieniami ust. 1-3 powyżej, kliknięciu Linku aktywacyjnego  

ustawieniu hasła do Konta Firmowego i po pierwszym zalogowaniu się do Konta Firmowego za 

pomocą Danych uwierzytelniających. 

5. Dostawca uprawniony jest do zablokowania Klientowi dostępu do Platformy APFINO w przypadku 

stwierdzenia, że Klient:  

a) wykorzystuje Platformę APFINO do celów niezgodnych z prawem, 

b) narusza postanowienia Umowy zawartej z Dostawcą lub postanowienia Regulaminu lub 

Umowy Powierzenia, 
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c) podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zawartych na Platformie 

APFINO lub jej funkcjonowaniu, 

d) podejmuje działania na szkodę Dostawcy, Partnera lub innych Klientów Platformy APFINO,  

e) poweźmie wątpliwość co do umocowania danego Użytkownika Głównego Konta Firmowego 

do działania w imieniu Klienta. 

6. W razie zaistnienia przesłanek uprawniających Dostawcę do zablokowania Klientowi dostępu do 

Platformy APFINO zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej, Dostawca jest również uprawniony do 

wypowiedzenia Umowy zawartej z Klientem bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7 

poniżej. 

7. Dostawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

wynoszącego 30 dni. Oświadczenie Dostawcy doręczane jest Klientowi na adres poczty 

elektronicznej, o którym mowa w § 16 ust. 2 Regulaminu. 

8. Klient uprawniony jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny w każdym czasie.   

9. Umowa pomiędzy Dostawcą a Klientem ulega rozwiązaniu również w przypadku: 

a) niewyrażenia zgody przez Klienta na zmianę Regulaminu zgodnie z § 15 ust. 5 Regulaminu; 

b)  wykreślenia Klienta z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

10. Od chwili rozwiązania Umowy, Klient nie jest uprawniony do korzystania z Platformy APFINO, w tym 

do korzystania z utworów o których mowa w § 13 Regulaminu. 

§ 7. UŻYTKOWNIK GŁÓWNY KONTA KLIENTA 

1. Pierwszym Użytkownikiem Głównym Konta Firmowego jest osoba, która zainicjowała składanie 

Wniosku. W przypadku, gdy osoba ta nie jest uprawniona do samodzielnej reprezentacji Klienta, 

Klient, w celu skorzystania z funkcjonalności Platformy powinien udzielić tej osobie pełnomocnictwa 

do dokonywania w imieniu i na rzecz Klienta wszelkich czynności prawnych na Platformie APFINO, 

w szczególności do wydania poleceń administratora w rozumieniu RODO, w tym poleceń o których 

mowa w § 4 ust 5 -9  powyżej oraz w § 3 ust. 4-5 i § 3 ust. 7-9 Umowy Powierzenia.  

2. W przypadku wygaśnięcia lub odwołania pełnomocnictwa udzielonego Użytkownikowi Głównemu 

Konta Firmowego do dalszego prowadzenia Konta Firmowego w imieniu Klienta, Klient zobowiązany 

jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dostawcy poprzez przesłanie stosowanego 

oświadczenia na adres Dostawcy oraz przesłanie kopii tego oświadczenia na adres e-mail Dostawcy 

zgodnie z § 16 ust. 3 Regulaminu. Odwołanie lub wygaśnięcie pełnomocnictwa staje się skuteczne 

w stosunku do Dostawcy niezwłocznie po doręczeniu Dostawcy ww. oświadczenia Klienta. Po 

otrzymaniu przez Dostawcę ww. oświadczenia Klienta, Dostawca, bez zbędnej zwłoki, zablokuje 

Użytkownikowi Głównemu Konta Firmowego, którego pełnomocnictwo zostało odwołane lub 

wygasło, dostęp do Platformy APFINO. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient powinien ustanowić nowego Użytkownika 

Głównego Konta Firmowego, którego umocowanie do reprezentacji Klienta obejmuje czynności 

wskazane w ust. 1 powyżej, oraz poinformować o tym Dostawcę zgodnie z § 16 ust. 3 Regulaminu. 
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4. Dostawca w każdej chwili jest uprawniony do żądania potwierdzenia umocowania Użytkownika 

Głównego Konta Firmowego do dokonywania w imieniu i na rzecz Klienta wszelkich czynności 

prawnych na Platformie APFINO, w szczególności do wydania poleceń administratora w rozumieniu 

RODO, w tym poleceń o których mowa w § 4 ust 5 -9  powyżej oraz w § 3 ust. 4-5 i § 3 ust. 7-9 

Umowy Powierzenia.  

§ 8. NAWIĄZYWANIE STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH Z PARTNERAMI 

 

1. W ramach Platformy APFINO Klient może zapoznawać się z informacjami dotyczącymi Produktów 

oferowanych przez Partnerów, a także wnioskować o zawieranie umów z Partnerami w formie 

elektronicznej.  

2. Udostępniając Klientowi funkcjonalności Platformy APFINO, Dostawca nie gwarantuje 

każdorazowej możliwości zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Partnerem, a także nie odpowiada 

za prawidłowe wykonanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Partnerem przez którąkolwiek ze 

stron.  

3. Klient odpowiada za poprawność i aktualność danych w momencie zawierania umowy z Partnerem 

za pośrednictwem Platformy APFINO, a także przez cały okres jej obowiązywania. 

4. Moment zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Partnerem wynika z jej postanowień. Przed 

zawarciem umowy z Partnerem, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią 

wygenerowanej dokumentacji oraz do sprawdzenia poprawności zawartych w niej danych. 

5. Treść umów i innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunków gospodarczych 

pomiędzy Klientem a Partnerami za pośrednictwem Platformy APFINO będzie dostępna na 

Platformie APFINO lub pod linkami wskazanymi na Platformie APFINO. 

6. Dostawca nie jest stroną umowy zawieranej przez Klienta i Partnera. Dostawca nie ponosi 

odpowiedzialności za treść umów zawieranych pomiędzy Partnerami a Klientami oraz za 

wszelkiego rodzaju szkody poniesione przez Klienta z tytułu zawarcia takich umów. 

§ 9. WYMOGI TECHNICZNE 

 

1. Dla możliwości korzystania z funkcjonalności Platformy APFINO wymagane jest, aby Klient posiadał 

urządzenie z połączeniem internetowym, które jest wyposażone w aktualną wersję jednej 

z następujących przeglądarek internetowych: 

a) Google Chrome,  

b) Mozilla Firefox,  

c) Microsoft Edge  

d) Safari.  

2. Przeglądarka internetowa powinna obsługiwać JavaScript oraz posiadać włączoną obsługę plików 

cookies. 
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3. Dla celów związanych z obsługą Konta Firmowego na Platformie APFINO, Klient powinien również 

posiadać adres poczty elektronicznej. 

4. Do przeglądania lub drukowania umów zawieranych przez Klienta z Partnerami za pośrednictwem 

Platformy APFINO konieczne jest posiadanie przez niego oprogramowania obsługującego 

dokumenty w formacie PDF.  

5. Wymogi określone w ust. 1- 4 powyżej dotyczą wszystkich osób, które korzystają z Platformy 

APFINO w  celu zawarcia Umowy, w tym Reprezentantów Klienta którzy powinni posiadać 

indywidualne adresy poczty elektronicznej.  

6. W przypadku, gdy Klient lub osoby wskazane w ust. 5 powyżej nie spełniają wymogów technicznych, 

o których mowa w ust. 1-4 powyżej, Dostawca nie jest zobowiązany do świadczenia Usług na rzecz 

Klienta. 

7. Dostawca nie odpowiada za ograniczenia techniczne, błędy, wady, usterki lub uszkodzenia 

występujące w sprzęcie lub oprogramowaniu wykorzystywanym przez Klienta, w tym jego 

Reprezentantów, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z funkcjonalności Platformy 

APFINO.  

§ 10. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy APFINO w sposób niezakłócający jej 

funkcjonowania oraz w sposób nienaruszający praw innych Klientów. 

2. Klient zobowiązany jest do logowania, autoryzacji oraz składania dyspozycji w ramach Platformy 

APFINO z wykorzystaniem prawidłowych Danych uwierzytelniających.  

3. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, które zapewniają bezpieczne 

korzystanie z Platformy APFINO, a także do nieudostępniania osobom trzecim Danych 

uwierzytelniających oraz informacji dotyczących korzystania z takich danych. Klient zobowiązany 

jest także do nieudostępniania Klucza wymiany służącego do integracji jego Konta w Platformie 

APFINO z Kontem Klienta w Systemie Comarch ERP Optima osobom nieuprawnionym oraz  do 

wykorzystania go wyłącznie w celu dokonania integracji z  kontem Klienta w Systemie  Comarch 

ERP Optima.  

4. Z uwagi na szczególny rodzaj zagrożeń związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, 

jakim jest niebezpieczeństwo uzyskania dostępu oraz ingerencji w dane przesyłane przez sieci 

internetowe przez osoby nieuprawnione (np. z uwagi na istnienie różnego rodzaju złośliwego 

oprogramowania, takiego jak: wirusy komputerowe oraz oprogramowanie typu spyware i malware) 

Klient zobowiązany jest stosować podstawowe środki bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 5 

poniżej. 

5. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia urządzeń oraz oprogramowania, z którego 

korzysta celem uzyskania dostępu do Platformy APFINO, w szczególności poprzez:  

a) stosowanie silnych haseł, które zabezpieczają urządzenia przed nieuprawnionym dostępem 

osób trzecich, 
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b) ochronę Danych uwierzytelniających, danych osobowych, Klucza wymiany i innych poufnych 

danych przed dostępem osób nieuprawnionych; 

c) właściwe zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń, w tym korzystanie z zabezpieczeń 

fizycznych, 

d) wykorzystywanie jedynie legalnego oprogramowania, jego bieżącą aktualizację oraz instalację 

poprawek systemowych wymaganych przez producentów tego oprogramowania, 

e) korzystanie z oprogramowania chroniącego przez wirusami i spamem oraz z zapory firewall, a 

także instalacja poprawek bezpieczeństwa na wykorzystywanych urządzeniach, 

f) sprawdzanie poprawności certyfikatów na wykorzystywanych stronach internetowych; 

g) wykorzystywanie zaufanych i zabezpieczonych sieci Wi-Fi. 

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY 

 

1. W związku ze świadczeniem Usług oraz udostępnieniem Platformy APFINO Dostawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach, które zostały określone w niniejszym Regulaminie.  

2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w związku ze świadczonymi 

Usługami na skutek któregokolwiek z poniższych zdarzeń:  

a) awarii sieci komputerowych, 

b) przerw w dostępności Platformy APFINO, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, 

c) braku możliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn 

niezależnych od Dostawcy, w tym w przypadku wystąpienia siły wyższej, 

d) trwałego albo czasowego braku możliwości świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie 

osób trzecich z pomocą których Usługi są świadczone przez Dostawcę, 

e) działań osób trzecich polegających na podaniu nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji 

o Kliencie lub jego Reprezentantach. 

3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały z przyczyn, za które odpowiada 

Klient, a w szczególności na skutek któregokolwiek z poniższych zdarzeń: 

a) nieprawidłowego korzystania przez Klienta z funkcjonalności Platformy APFINO;  

b) naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, niniejszego Regulaminu lub Umowy 

Powierzenia,  

c) podania przez Klienta nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które były 

wymagane do właściwego działania Platformy APFINO,  

d) nieprzestrzegania przez Klienta zasad bezpieczeństwa określonych w § 10 Regulaminu,  

e) skutków wykorzystania Danych uwierzytelniających, które umożliwiają dostęp do Usług przez 

osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w ich posiadanie na skutek ujawnienia tych danych przez 

Klienta lub na skutek niedostatecznego zabezpieczenia tych danych przez Klienta przed 

nieuprawnionym dostępem takich osób,  
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f) udostępnienia przez Klienta funkcjonalności oferowanych w ramach Platformy APFINO lub Konta 

Firmowego osobom trzecim lub, 

g) podania przez Klienta nieprawdziwych, niekompletnych lub nieaktualnych informacji; 

h) braku możliwości korzystania z Platformy APFINO na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w 

wykorzystywanych przez Klienta łączach, awarii sprzętu Klienta, jak również niespełnienia przez 

Klienta warunków technicznych wskazanych w Regulaminie, 

i) skutków przekazania przez Klienta Klucza wymiany osobom  nieuprawnionym. 

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść umów zawieranych pomiędzy Partnerami a 

Klientem oraz za szkody poniesione przez Klienta z tytułu zawarcia takich umów oraz za odmowę 

zawarcia umowy z Klientem przez Partnera. 

5. Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez 

Klienta korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono. 

6. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy z wszelkich tytułów wynikających z Umowy i obowiązujących 

przepisów prawa wobec Klienta nie przekroczy kwoty 10 000 złotych.  

7. Ograniczenie odpowiedzialności o której mowa w ust. 5 i 6 nie obejmuje szkód wyrządzonych 

Klientowi z winy umyślnej oraz przypadków w których limitacja odpowiedzialności jest 

niedopuszczalna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Odpowiedzialność Dostawcy względem Klienta z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

9. Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkownika Głównego Konta Firmowego 

jak za własne działania i zaniechania. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i 

zaniechania Użytkownika Głównego Konta Firmowego. 

10. Klient gwarantuje, ze Użytkownik Główny Konta Firmowego będzie korzystać z Platformy APFINO 

w sposób zgodny z Regulaminem, Umową oraz innymi uregulowaniami lub uzgodnieniami 

obowiązującymi pomiędzy Klientem a Dostawcą. 

11. Wszelkie dyspozycje złożone w i za pośrednictwem Platformy APFINO po zalogowaniu za pomocą 

Danych uwierzytelniających są traktowane jako dyspozycje złożone przez Klienta.  

§ 12. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

 

1. Informacje dotyczące stosowanych zabezpieczeń, które zapewniają poufność i integralność danych, 

w tym danych osobowych, oraz środków technicznych zapobiegających uzyskiwaniu i 

modyfikowaniu danych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione zostały 

określone w ramach niniejszego Regulaminu. 

2. Klient jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO wprowadzonych przez Klienta, 

po zawarciu Umowy, na Konto Klienta na Platformie APFINO, w tym danych osobowych 

znajdujących się na Platformie APFINO na skutek zintegrowania Konta Firmowego z kontem Klienta 

w Systemie Comarch ERP XT lub kontem Klienta w Systemie Comarch ERP Optima.  
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3. W celu umożliwienia realizacji Umowy niezbędne jest powierzenie przetwarzania danych osobowych 

znajdujących się na Platformie APFINO Dostawcy, a tym samym zawarcie między Klientem a 

Dostawcą Umowy Powierzenia.  

4. W przypadku wydania przez Klienta polecenia zintegrowania Konta Firmowego na Platformie 

APFINO z kontem Klienta w Systemie Comarch ERP XT albo z kontem Klienta w Systemie Comarch 

ERP Optima, dane osobowe przekazane w imieniu Klienta z Systemu Comarch ERP XT oraz dane 

osobowe przekazane z Systemu Comarch ERP Optima również będą przetwarzane zgodnie z 

zawartą pomiędzy Klientem a Dostawcą Umową Powierzenia. 

5.  O ile będzie to niezbędne do realizacji Umowy, Dostawca jako podmiot przetwarzający, będzie 

przetwarzał dane osobowe przez cały okres trwania Umowy oraz do 90 dni od dnia rozwiązania 

Umowy. Po upływie 90 dni od rozwiązania Umowy dane osobowe przetwarzane przez Dostawcę w 

imieniu Klienta będą bezpowrotnie kasowane, bez możliwości ich odzyskania, chyba ze przed 

upływem ww. okresu zgłoszone zostanie roszczenie wobec Dostawcy. Wówczas dane te będą 

przetwarzane do dnia przedawnienia roszczenia.  

6.  Dane przekazywane na Platformę APFINO przez Klienta są chronione przez Dostawcę i 

zabezpieczone przez dostępem i ingerencją osób nieuprawnionych. Środki techniczne służące 

ochronie przetwarzanych przez Dostawcę w imieniu Klienta danych osobowych określono w Umowie 

Powierzenia. 

7. Niezależnie od ust. 2 – 6 powyżej, Dostawca może przetwarzać dane osobowe osób występujących 

w imieniu Klienta, w szczególności Reprezentantów Klienta, we własnych celach jako administrator 

tych danych. W takim przypadku Dostawca będzie przetwarzał je w celach i w zakresie wynikającym 

z postanowień Umowy o korzystanie z  Platformy APFINO zawartej z Klientem, a także z treści 

niniejszego Regulaminu oraz z charakteru świadczonych Usług. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę oraz praw 

osób, których te dane dotyczą w związku z tym przetwarzaniem dostępne są pod adresem 

https://www.comarch.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/. Osoby występujące w 

imieniu Klienta są zobowiązane zapoznać się z tymi informacjami przed zawarciem Umowy z 

Dostawcą. 

§ 13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 

1. Korzystając z Platformy APFINO Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności 

intelektualnej, w tym przepisów wynikających z prawa autorskiego oraz prawa własności 

przemysłowej.  

2. Platforma APFINO zawiera treści, które stanowią utwory chronione prawem autorskim, prawem 

własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej.  

3. Klient jest uprawniony do niewyłącznego korzystania z utworów stanowiących Platformę APFINO 

lub zamieszczonych na Platformie APFINO do których Dostawcy przysługują autorskie prawa 

majątkowe w trakcie korzystania z Platformy APFINO zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym 

powyższe jest ograniczone do przeglądania utworów oraz  ich czasowego zwielokrotniania w 

pamięci podręcznej urządzenia.   
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4. Uzyskanie przez Klienta dostępu do funkcjonalności oferowanych w ramach Platformy APFINO nie 

oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych 

utworów. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, żadna z treści, a w szczególności grafika, tekst, znaki towarowe, 

logotypy, zdjęcia, ikony oraz programy prezentowane na Platformie APFINO nie mogą być powielane 

ani rozpowszechniane w żaden sposób i w żadnej formie przez Klienta bez uzyskania wcześniejszej 

zgody Dostawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

§ 14. REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy APFINO mogą być zgłaszane przez Klienta na 

adresy wskazane w § 16 ust. 3 Regulaminu i powinny określać: 

a) dane Klienta, umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację, 

b) uwagi Klienta, 

c) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji, 

d) ewentualne sugestie Klienta dotyczące sposobu usunięcia zarzucanych nieprawidłowości. 

2. Dostawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej 

otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub 

informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. 

3. W przypadku, gdy dane lub informacje przekazane przez Klienta wymagają uzupełnienia, Dostawca 

przesyła Klientowi w ciągu 7 dni informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia. 

Zgłoszenie Klienta, które nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1 powyżej jest nieskuteczne 

do momentu jego uzupełnienia. W takim przypadku, termin 30 dni na udzielenie odpowiedzi przez 

Dostawcę biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia. 

4. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 

Dostawca informuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz informuje go o 

przewidywanym czasie udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

§ 15. ZMIANA REGULAMINU 

 

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Klientowi na stronie internetowej: www.apfino.pl w formie 

umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie lub wydrukowanie w każdej chwili.   

2. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu w każdym czasie, w 

szczególności: 

a. w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności w ramach Platformy APFINO,  

b. w przypadku zmiany zakresu Usług świadczonych za jej pośrednictwem lub 

c. w przypadku zmiany w zakresie Produktów, lub 

d. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisach prawa wpływających na 

prawa i obowiązku Dostawcy lub Klienta, 
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3. Zmiany Regulaminu będą publikowane niezwłocznie po ich wprowadzeniu, w formie nowego tekstu 

jednolitego na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 powyżej, o czym Dostawca poinformuje 

Klienta  na adres e-mail, o którym mowa w § 16 ust. 2 Regulaminu. 

4. Zmiana Regulaminu staje się wiążąca dla Klienta po upływie 14 dni od daty publikacji stosownego 

komunikatu na stronie, o której mowa w ust. 1 powyżej.  

5. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, Klient powinien przesłać Dostawcy stosowne 

oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w § 16 ust. 3 Regulaminu w 

terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej. W takim przypadku, Umowa zawarta pomiędzy Dostawcą 

a Klientem ulega rozwiązaniu w dniu otrzymania oświadczenia przez Dostawcę.  

6. Nieotrzymanie przez Dostawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest równoznaczne 

z akceptacją przez Klienta zmian wprowadzonych w Regulaminie.  

§ 16. KORESPONDENCJA 

 

1. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą 

elektroniczną wszelkiego rodzaju dokumentów generowanych na Platformie APFINO, a także treści 

generowanych w trakcie zawierania umowy z Partnerami m.in. umów zawieranych przez Klienta z 

Partnerami. 

2. Korespondencja, o której mowa w ust. 1 powyżej będzie przekazywana na adres poczty 

elektronicznej Użytkownika Głównego Konta Firmowego. Odpowiedzialność za prawidłowe 

wskazanie adresu poczty elektronicznej i jego aktualizację spoczywa na Kliencie. 

3. Klient posiada możliwość nawiązania kontaktu z Dostawcą za pośrednictwem adresu poczty 

elektronicznej: kontakt@finance-connect.net lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. 

Profesora Michała Życzkowskiego 23, 31 – 864 Kraków lub osobiście poprzez złożenie reklamacji 

na Dzienniku Podawczym Dostawcy przy ul Profesora Michała Życzkowskiego 23 w Krakowie.  

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. W związku z planowaną zmianą adresu internetowego Platformy APFINO, wskazuje się, że 

Dostawca poinformuje niezwłocznie Klientów o zmianie adresu www Platformy APFINO. 

2. Załączniki stanowią integralna część niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie, zastosowanie znajdują 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

4. W relacjach pomiędzy Klientem a Dostawcą, które wynikają ze świadczonych Usług zastosowanie 

znajduje język polski. 

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem a Dostawcą w związku z zawartą Umową i 

świadczonymi Usługami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.  

 


