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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO PLATFORMY GREENTRANSIT 
(dalej „Umowa”) 

 
zawarta w Józefowie, pomiędzy: 
 
1. SHM sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie przy ul. Marka Hłaski 9, 05-410 Józefów, zarejestrowaną w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000804165, posiadającą NIP 5322085393, 
REGON 384370541, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, reprezentowaną łącznie przez  
1) Sebastiana Stolarczyka – Członka Zarządu 
2) Huberta Zaborowskiego – Członka Zarządu 

zwaną dalej „SHM”, 
 
oraz  
 
2. [w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej, należy dokonać wyboru i uzupełnić odpowiednio 

tabelę nr I. OSOBA FIZYCZNA albo tabelę nr II. SPÓŁKA CYWILNA albo tabelę nr III. SPÓŁKA HANDLOWA 
 

I. OSOBA FIZYCZNA 
Imię i nazwisko  
Adres zamieszkania  
PESEL  
Pełna nazwa (firma)   
Adres wykonywania działalności   
NIP  
REGON  
Reprezentowana przez  

 
 

II. SPÓŁKA CYWILNA 
wspólnik nr 1 

Imię i nazwisko  
Adres zamieszkania  
PESEL  
Pełna nazwa (firma)   
Adres wykonywania działalności   
NIP  
REGON  

wspólnik nr 2 
Imię i nazwisko  
Adres zamieszkania  
PESEL  
Pełna nazwa (firma)  
Adres wykonywania działalności   
NIP  
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REGON  
wspólnik nr 3 

Imię i nazwisko  
Adres zamieszkania  
PESEL  
Pełna nazwa (firma)  
Adres wykonywania działalności   
NIP  
REGON  

SPÓŁKA CYWILNA 
Nazwa  
Adres  
NIP  
REGON  
Reprezentowana przez  

 
 

III. SPÓŁKA HANDLOWA 
Pełna nazwa (firma) wraz z formą 
wykonywania działalności 

 

Siedziba  
Adres   
Oznaczenie sądu rejestrowego, 
w którym przechowywana jest 
dokumentacja spółki 

Sąd Rejonowy: 
Wydział Gospodarczy: 

KRS  
NIP  
REGON  
Wysokość kapitału zakładowego  
(dotyczy sp. z o.o. i S.A.) 

 

Wysokość kapitału wpłaconego 
(dotyczy S.A.) 

 

Oznaczenie grupy spółek, jeżeli 
spółka do niej należy 
(dotyczy sp. z o.o. i S.A.) 

 

Reprezentowana przez  
 
zwanego/ną dalej „Użytkownikiem”,  
 
zwane dalej łącznie „Stronami”. 
 

Zważywszy, że: 
1. SHM jest właścicielem Platformy GreenTransit, znajdującej się pod adresem https://gtonline.pl/, oferującej 

przedsiębiorcom możliwość wgrywania, generowania oraz zarządzania dokumentami transportowymi 
w formie elektronicznej; 

2. Użytkownik jest zainteresowany korzystaniem z Platformy GreenTransit w ramach struktur swojego 
przedsiębiorstwa; 

Strony postanawiają co następuje: 
 

https://gtonline.pl/
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§ 1.
[Postanowienia ogólne] 

1. Z zastrzeżeniem innych pojęć zdefiniowanych w Umowie, pojęcia pisane wielką literą posiadają znaczenie
nadane im przez Regulamin Platformy GreenTransit („Regulamin”).

2. Szczegółowe prawa i obowiązki Stron nieuregulowane w Umowie określa Regulamin stanowiący
załącznik nr 1 do Umowy.

3. Użytkownik oświadcza, że: 
a. udostępniono mu Regulamin w postaci elektronicznej, w sposób umożliwiający przechowywanie

i odtwarzanie w zwykłym toku czynności,
b. zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje jego treść oraz przyjmuje do wiadomości,

że Regulamin stanowi integralną część Umowy.
c. z uwagi na okoliczność, że Umowa stanowi umowę, o której mowa w art. 38 ust. 13 ustawy

o prawach konsumenta, tj. umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, w przypadku uznania Użytkownika za Quasikonsumenta, Użytkownik
poprzez złożenie oświadczenia woli w sprawie zawarcia Umowy, wyraża zgodę na 
rozpoczęcie świadczenia usług przez SHM przed upływem terminu do odstąpienia od 
Umowy oraz potwierdza, że został poinformowany przez SHM, że złożenie ww.
oświadczenia wiąże się z utratą prawa odstąpienia od Umowy.

4. Użytkownik, pod rygorem możliwości poniesienia odpowiedzialności wynikającej z powszechnie
obowiązujących przepisów jak również Regulaminu oświadcza, że zarówno Użytkownik jak Użytkownicy
Pochodni nie będą: 

a. umożliwiać dostępu do Platformy GreenTransit Osobom trzecim, innym niż Użytkownicy 
Pochodni.

b. tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu lub dokonywać w Platformie GreenTransit 
jakichkolwiek innych zmian; 

c. wykorzystywać Platformy GreenTransit jako podstawy do tworzenia samodzielnie jak i przy
udziale innych podmiotów (w tym wyłącznie przez inne podmioty na skutek przekazanych
informacji przez Użytkownika), innych narzędzi o tożsamych lub podobnych funkcjach
i zastosowaniu do Platformy GreenTransit; 

d. korzystać z Platformy GreenTransit po rozwiązaniu Umowy; 
e. udostępniać danych logowania do Konta lub Subkonta do Platformy GreenTransit osobom

niebędącym Użytkownikiem lub Użytkownikiem Pochodnym;
f. udzielać sublicencji na korzystanie z Platformy GreenTransit innym osobom niż Użytkownicy

Pochodni; 
g. wykorzystywać Platformy GreenTransit do odpłatnej lub nieodpłatnej obsługi Osób trzecich.

§ 2.
[Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest1:
a. zobowiązanie SHM do świadczenia usług elektronicznych na rzecz Użytkownika w postaci

zapewnienia dostępu do Platformy GreenTransit na zasadach określonych w Regulaminie
za wynagrodzeniem, do którego zapłaty zobowiązuje się Użytkownik;

b. zobowiązanie SHM do świadczenia na rzecz Użytkownika na zasadach szczegółowo
określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, za wynagrodzeniem, do którego zapłaty
zobowiązuje się Użytkownik, Usług dodatkowych polegających na:

1 należy oznaczyć znakiem x zakres przedmiotu Umowy 
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 i. przygotowaniu i realizacji integracji między systemami wykorzystywanymi 
w przedsiębiorstwie Użytkownika a Platformą GreenTransit, polegającej na 
udostępnieniu kluczy API, umożliwiających podłączenie systemu Użytkownika do 
Platformy GreenTransit, w celu zapewnienia automatycznego przesyłu danych 
dotyczących transportów, kontrahentów czy pojazdów, 

 ii. personalizacji Konta oraz Subkonta Użytkownika, polegającej na: 

 a) dodaniu do generowanych za pośrednictwem Platformy GreenTransit przez 
Użytkownika dokumentów, udostępnionego uprzednio SHM przez Użytkownika 
Logotypu firmy Użytkownika, 

 b) umożliwieniu Użytkownikowi oraz Użytkownikom Pochodnym korzystania za 
pośrednictwem Platformy GreenTransit z indywidualnych wzorów dokumentów 
Użytkownika udostępnionych SHM przez Użytkownika,  

 c) indywidualizacji procesu dodawania za pośrednictwem Platformy GreenTransit 
informacji dotyczących przewozu. 

 
§ 3.  

[Odbiór Usług dodatkowych] 
 

1. Prawidłowa realizacja Usług dodatkowych będzie potwierdzana w protokole odbioru sporządzanym 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy w formie skanu podpisanego Protokołu 
oświadczenia przesłanego w drodze korespondencji mailowej zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy (dalej 
„Protokół odbioru"). 

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika od SHM informacji o ukończeniu prac nad 
Usługami dodatkowymi, SHM sporządza i przekazuje Użytkownikowi Protokół odbioru., a Użytkownik 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania, potwierdza go lub zgłasza ewentualne uwagi do wykonanych prac. 
W przypadku zasadności zgłoszonych uwag, SHM zobowiązuje się nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania Protokołu odbioru z uwagami do podjęcia działań mających na celu usunięcie 
nieprawidłowości. Otrzymanie przez SHM od Użytkownika Protokołu odbioru bez uwag lub zastrzeżeń 
jest równoznaczne z przyjęciem i potwierdzeniem odbioru Usług dodatkowych przez Użytkownika. 

3. Brak przekazania przez Użytkownika Protokołu odbioru w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez 
Użytkownika od SHM informacji o ukończeniu prac nad Usługami dodatkowymi jest równoznaczne 
z przyjęciem Usług dodatkowych przez Użytkownika bez uwag. 

 
§ 4.  

[Wynagrodzenie] 
 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy SHM przysługuje wynagrodzenie na następujących zasadach: 
a. tytułem świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, SHM 

przysługuje miesięczne wynagrodzenie za dany Okres Rozliczeniowy, które stanowi iloczyn 
kwoty 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) oraz ilości wgranych lub wygenerowanych za 
pośrednictwem GreenTransit plików, przez co Strony rozumieją w szczególności każdy wgrany 
lub wygenerowany za pośrednictwem Platformy GreenTransit dokument lub wgrane lub 
zrobione za pośrednictwem Platformy GreenTransit zdjęcie. 

b. tytułem świadczenia Usług dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b SHM przysługuje z 
góry  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości                             zł  
(słownie:                                                                                        złotych) netto.  
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2. Usługodawcy przysługuje prawo do jednostronnej zmiany wysokości Ceny, poprzez wysłanie drogą 
mailową do Użytkownika, na adres Użytkownika wskazany w § 6 ust. 1 lit. b Umowy, zawiadomienia 
o planowanej zmianie Ceny wraz z informacją o jej wysokości, przy czym nowa Cena wejdzie w życie od 
pierwszego Okresu Rozliczeniowego następującego po upływie 30 dni od dnia wysłania ww. 
zawiadomienia. Zmiana Ceny nie stanowi zmiany Umowy (nie wymaga aneksu do Umowy).    

3. Z tytułu świadczonych usług, SHM wystawi użytkownikowi Fakturę lub Fakturę Proforma, wskazując 
w niej kwotę należną SHM oraz numer rachunku bankowego, na jaki ma być uiszczona zapłata. 

4. Użytkownik ma obowiązek opłacić Fakturę lub Fakturę Proforma przelewem, na wskazany w niej 
rachunek bankowy, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

5. W przypadku opóźnienia w uregulowaniu wynagrodzenia, SHM przysługuje prawo naliczania odsetek 
umownych w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

6. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie przez SHM Faktur, Faktur Proforma duplikatów tych faktur, 
ich korekt oraz innych dokumentów księgowych bez podpisu osoby uprawnionej. 

7. Dokumenty sporządzone elektronicznie takie jak: Faktury, Faktury Proforma, ich korekty, duplikaty, noty 
księgowe, upomnienia, wezwania do zapłaty będą przesyłane pocztą elektroniczną przy wykorzystaniu 
następujących adresów e-mail: 

8. W zakresie zmiany adresów email wskazanych w ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia 
określone w § 5 ust. 2 – 4 Umowy. 

 

 
§ 5. 

[Czas trwania Umowy] 
 

1. Umowa, której przedmiot obejmuje świadczenie usług, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. a Umowy, zostaje 
zawarta w formie dokumentowej, przy czym za moment złożenia oświadczenia woli w sprawie zawarcia 
Umowy uznaje się: 

a. w przypadku Użytkownika - dzień otrzymania przez SHM od Użytkownika skanu podpisanej 
przez Użytkownika Umowy,  

b. w przypadku SHM – dzień autoryzacji Konta Użytkownika, 
przy czym, zważywszy że autoryzacja Konta Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, 
następuje po uprzednim otrzymaniu skanu podpisanej przez Użytkownika Umowy, za dzień zawarcia 
Umowy uznaje się dzień autoryzacji Konta Użytkownika. 

2. Umowa, której przedmiot obejmuje świadczenie usług, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. a oraz lit. b Umowy, 
zostaje zawarta w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, przy czym za dzień zawarcia Umowy, uznaje się dzień złożenia ostatniego podpisu przez 
Strony. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  
4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. 
5. Umowa może zostać rozwiązana w terminie i w sposób szczegółowo określony w Regulaminie. 

 

a.  SHM 
i.  Adres e-mail, z którego kierowana 

jest korespondencja 
 
finanse@greentransit.pl 

ii.  Adres e-mail, na który należy 
kierować korespondencję  

 
kontakt@greentransit.pl 

b.  Użytkownik 
i. Adres e-mail, z którego kierowana 

jest korespondencja 
 

ii. Adres e-mail, na który należy 
kierować korespondencję 
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§ 6. 
[Komunikacja] 

 
1. Jeżeli Umowa przewiduje dla przekazywania przez Strony komunikatów, informacji i dokumentacji 

związanych z realizacją Umowy kanał komunikacji w postaci poczty elektronicznej e-mail, informacje te 
będą kierowane na niżej wskazane adresy e-mail. Powyższe dotyczy również przekazywania oświadczeń 
Stron złożonych w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. (tj. opatrzonych kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym). Oświadczenia Stron złożone w zwykłej formie pisemnej (tj. opatrzone 
własnoręcznym podpisem) będą kierowane na adresy korespondencyjne Stron wskazane poniżej: 
 

a.  SHM 
i.  Adres do korespondencji ul. Marka Hłaski 9, 05-410 Józefów 

ii.  Adres e-mail kontakt@greentransit.pl 
iii.  Telefon 781 696 664 

b.  Użytkownik 
i. Adres do korespondencji  
ii. Adres e-mail  

iii. Telefon  
 

2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za skutki wadliwego funkcjonowania serwera pocztowego 
lub skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej drugiej Strony. 

3. Zmiana osób wyznaczonych do bieżących kontaktów oraz zmiana danych, o których mowa w 1 powyżej 
nie stanowi zmiany Umowy (nie wymaga aneksu do Umowy) i odbywa się poprzez poinformowanie 
drugiej Strony, co najmniej w formie dokumentowej (np. w drodze korespondencji elektronicznej), 
o dokonanej zmianie wraz z podaniem nowych danych kontaktowych. W braku notyfikacji ww. zmian 
wszelkie oświadczenia, w tym zawierające oświadczenia woli uważa się za skutecznie doręczone na adres 
ostatnio podany. 

4. Wszelkie oświadczenia lub wezwania sporządzone w związku z wykonaniem Umowy, kierowane na: 
a. adres e-mail wskazany przez Stronę uważa się za skutecznie doręczone z chwilą, gdy 

wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Strona będąca 
adresatem tych informacji mogła zapoznać się z ich treścią, chyba że Regulamin stanowi inaczej; 

b. adres korespondencyjny wskazany przez Stronę uważa się za skutecznie doręczone z chwilą 
odbioru korespondencji przez adresata; w przypadku awizowania korespondencji, uważa się ją 
za skutecznie doręczoną z upływem 14 (czternastu) dni od pierwszego awizowania 
korespondencji. 

 
§ 7. 

[Cele marketingowe] 
 

1. SHM jest uprawniony do wykorzystywania nazwy przedsiębiorstwa Użytkownika w listach 
referencyjnych, notatkach prasowych, materiałach reklamowych i promocyjnych (w tym również 
w serwisach internetowych i portalach społecznościowych), w celu wykazania faktu nawiązania 
współpracy z Użytkownikiem (cel marketingowy).  

2. Użytkownik wyraża zgodę, w okresie obowiązywania Umowy, na niewyłączne, nieodpłatne 
zamieszczenie Logotypu Użytkownika w materiałach reklamowych i promocyjnych (w tym na broszurach 
i ulotkach) oraz listach referencyjnych dotyczących produktów i usług SHM oraz na profilach firmowych 
SHM w serwisach społecznościowych takich jak LinkedIn lub na stronach internetowych SHM 
funkcjonujących pod adresami: https://greentransit.pl/, w wykazie podmiotów, z którymi SHM 
współpracuje, lub którzy są lub byli klientami SHM. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, 
że w/w podmioty mogą prowadzić działalność o charakterze konkurencyjnym wobec działalności 
Użytkownika, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje oraz oświadcza, że zamieszczenie 
przez SHM Logotypu na wyżej wskazanej stronie internetowej lub stronach internetowych oraz w 

https://greentransit.pl/
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materiałach reklamowych i promocyjnych oraz listach referencyjnych dotyczących produktów i usług 
SHM, nie będzie naruszało przepisów powszechnie obowiązujących oraz praw lub dóbr osób trzecich. 

3. Celem umożliwienia SHM skorzystania z Logotypu, o których mowa wyżej, Użytkownik w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, prześle SHM swój Logotyp w formacie pliku, umożliwiającym 
zmianę jego wymiarów z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej jego jakości np. w formacie PNG 
i JPEG/JPG, o minimalnej rozdzielczości 500x210px. 

4. Użytkownik wyraża zgodę, w razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego powyżej, na pobranie 
przez SHM ze strony internetowej Użytkownika lub innych dostępnych źródeł, Logotypu Użytkownika 
i wykorzystywanie tego Logotypu przez SHM zgodnie z zasadami określonymi powyżej.  

5. Wykorzystanie przez SHM faktu nawiązania współpracy z Użytkownikiem oraz korzystanie przez SHM 
z Logotypu Użytkownika w żadnym wypadku nie będzie poczytywane za naruszenie zobowiązania do 
zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, o których mowa w Regulaminie. 

 
§ 8. 

[Postanowienia końcowe] 
 

1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.  
2. Jeżeli Umowa lub inne towarzyszące jej dokumenty, których treść została ustalona pomiędzy Stronami 

indywidulanie zawierają odmienne postanowienia niż Regulamin, uznaje się za wiążące dla Stron warunki 
określone w Umowie lub innych towarzyszących jej dokumentach, których treść została ustalona 
pomiędzy Stronami indywidualnie. 

3. Do kwestii nieobjętych postanowieniami Umowy oraz załączonego do niej Regulaminu, znajdują 
zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. kodeks cywilny. 

4. W przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej, Umowa zostaje sporządzona w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, a w przypadku zawarcia jej w formie 
elektronicznej, Umowa zostaje sporządzona w jednym elektronicznym egzemplarzu opatrzonym 
bezpiecznymi podpisami elektronicznymi, weryfikowanymi przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

 
Załączniki: 

1. Regulamin  
2. Specyfikacja Usług dodatkowych 
3. Wzór Protokołu odbioru 

 
 

__________________________ 
Sebastian Stolarczyk – Członek Zarządu SHM 

__________________________ 
Użytkownik 

 
__________________________ 

Hubert Zaborowski – Członek Zarządu SHM 
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Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług dostępu do platformy GreenTransit - Regulamin 
 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I BEZPIECZEŃSTWA PLATFORMY GREENTRANSIT 
 

§1 DEFINICJE 
 
1. Baza Danych – wszelkie wprowadzone w ramach Platformy za pośrednictwem Oprogramowania dane, w tym 

w szczególności Dane osobowe, teleadresowe, informacje dotyczące firmy, jej dokumentów, taboru, pracowników, dane 
geolokalizacyjne; 

2. Baza Danych Użytkownika – Baza Danych danego Użytkownika, stworzona przy udziale Użytkownika i działających 
w jego imieniu Użytkowników Pochodnych; 

3. Cennik – zestawienie cen za dostęp do Usług wraz ze wskazaniem aktualnych promocji, opublikowane na stronie 
internetowej: http://www.greentransit.pl; 

4. Cena/ Opłata – wynagrodzenie należne Usługodawcy w ramach świadczenia Usług podstawowych, tytułem wgrania na 
Platformę lub wygenerowania za pośrednictwem Platformy pojedynczego pliku; 

5. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO; 
6. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
7. Faktura – dokument księgowy wystawiony przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem na rzecz Użytkownika Usług; 
8. Faktura Proforma – dokument księgowy wystawiony przez Usługodawcę z tytułu zamówionych przez Użytkownika 

Usług; 
9. Godziny robocze – godziny od 8.00 – 16.00 w Dni robocze; 
10. GT-ID – unikatowy numer identyfikacyjny przypisywany Użytkownikowi w chwili rejestracji Konta, utworzony według 

wzoru X-Y, gdzie X stanowią cyfry prefiksu przyporządkowane Użytkownikowi, a Y numer porządkowy przypisany do 
Użytkownika Subkonta; 

11. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.); 
12. Konto - konto Użytkownika w Platformie GreenTransit posiadające unikatowy numer GT-ID, które Użytkownik rejestruje 

poprzez formularz rejestracyjny, stanowiące zbiór danych i uprawnień przypisanych Użytkownikowi, przy którym 
tworzone są Subkonta; 

13. Licencja – niewyłączne, odpłatne uprawnienie do korzystania (licencja) z Platformy Green Transit na terytorium całego 
świata przez czas i w zakresie określonym w Umowie oraz Regulaminie, bez prawa udzielania sublicencji, z zastrzeżeniem 
możliwości stworzenia Subkonta dla Użytkownika Pochodnego; 

14. Logotyp – forma graficzna będąca interpretacją brzmienia firmy Użytkownika i jednoznacznie go identyfikująca; 
15. Okres rozliczeniowy – okres miesięczny, za który jest wystawiana Użytkownikowi Faktura z tytułu świadczenia Usług, 

wskazany w Umowie; 
16. Oprogramowanie – wszelkie oprogramowanie udostępnione przez SHM w ramach Platformy GreenTransit, w tym 

w wersji webowej jak i mobilnej, wraz z późniejszymi uaktualnieniami i uzupełnieniami, na podstawie Umowy; 
17. Osoba trzecia - jakakolwiek osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

niebędąca Użytkownikiem lub Użytkownikiem Pochodnym; 
18. Platforma GreenTransit/ Platforma – internetowy serwis informacyjno - usługowy Usługodawcy, znajdujący się pod 

adresem internetowym www.gtonline.pl oraz pod innymi adresami powiązanymi, dostępny za pośrednictwem aplikacji 
w wersji webowej oraz mobilnej; 

19. Quasikonsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, z Usługodawcą zawierający Umowę bezpośrednio związaną z jego 
działalnością gospodarczą, która to Umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego; 

20. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy GreenTransit stanowiący równocześnie 
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (tj. Dz.U z 2020 poz. 344 ze zm.); 

21. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1); 

22. Strony – łącznie Usługodawca, Użytkownik i Użytkownik Pochodny, każdy z tych podmiotów zwany jest z osobna „Stroną”; 
23. Subkonto – konto Użytkownika Pochodnego, przypisane do Konta, którego GT-ID składa się z prefiksu Konta oraz numeru 

porządkowego; 
24. Umowa – umowa o świadczenie usług w ramach Platformy GreenTransit zawarta pomiędzy Usługodawcą 

i Użytkownikiem, na podstawie której Użytkownik nabywa ogólne prawa do korzystania z Platformy GreenTransit; 
25. Usługi – Usługi podstawowe oraz Usługi dodatkowe, świadczone odpłatnie na podstawie Umowy; 

http://www.greentransit.pl/
http://www.gtonline.pl/
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26. Usługi podstawowe – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy, 
w postaci zapewnienia dostępu do Platformy GreenTransit na zasadach określonych szczegółowo w dalszej części 
Regulaminu; 

27. Usługi dodatkowe – usługi inne niż Usługi podstawowe, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na 
podstawie Umowy; 

28. Usługodawca/ Administrator/ SHM – SHM sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, posiadająca adres ul. Marka Hłaski 9, 05-
410 Józefów, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000804165, NIP: 5322085393, REGON: 
384370541, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 PLN; 

29. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 
ze zm.); 

30. Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, lub osoba prawna – prowadząca działalność gospodarczą związaną z transportem, logistyką i spedycją, 
która zawarła z Usługodawcą Umowę; 

31. Użytkownik Pochodny – osoba fizyczna, pozostająca z Użytkownikiem w stosunku prawnym i świadcząca na jego rzecz 
pracę lub usługi na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracę, która posiada Subkonto utworzone przez 
Użytkownika przy Koncie.  
 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, dostępnych w ramach 

Platformy GreenTransit. 
2. Rejestracja Konta w Platformie GreenTransit wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie 

www.gtonline.pl. 
3. Podczas rejestracji Konta Użytkownik akceptuje Regulamin i tym samym potwierdza, że zapoznał się z jego warunkami 

oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu. 
4. Rejestracja Konta i jego autoryzacja jest warunkiem uzyskania możliwości korzystania ze wszystkich Usług Platformy 

GreenTransit. 
5. Do korzystania z Platformy GreenTransit i Oprogramowania niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających 

korzystanie z zasobów Internetu, elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail) oraz przeglądarki zasobów internetowych, 
umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. 

6. Zakazuje się dostarczania przez Użytkowników do Platformy GreenTransit lub Oprogramowania treści o charakterze 
bezprawnym. 
 

§3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG 
 
1. Platforma GreenTransit stanowi platformę obsługującą cały proces przechowywania danych dotyczących wykonywanego 

przewozu towarów wykonywany przez Użytkownika. Usługodawca na podstawie Umowy odpłatnie świadczy usługi 
elektroniczne w postaci dostępu do Platformy GreenTransit, na które składają się zapewnienie możliwości: 

a. rejestracji Konta i Subkonta, w tym zarządzenie profilem Użytkownika i Użytkownika Pochodnego; 
b. obiegu dokumentów transportowych Użytkownika w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż nie jest to 

elektroniczna forma w rozumieniu art. 781 k.c..; 
c. dostępu do funkcjonalności umożliwiające rejestrację: 

i. przewozu (numer przewozu, nadawca, odbiorca, data powstania, kierowca), 
ii. pojazdu (numer pojazdu, typ, powiązanie, dostępność, aktualna pozycja), 

iii. kierowcy (kierowca, numer pojazdu, dostępność, aktualna pozycja), 
iv. kontrahenta (nazwa, NIP/VIES, adres siedziby, kraj siedziby, telefon, status); 

d. wymiany informacji o przewozach, publikowanych przez autoryzowanych Użytkowników Platformy 
GreenTransit, m.in. w celu udostępnienia kontrahentowi informacji o przewozie i realizacji usługi transportowej 
albo spedycyjnej, co może nastąpić na skutek dodania kontrahenta Użytkownika jako stronę w wykonywanym 
przewozie; 

e. dodawania Użytkowników Pochodnych;  
f. generowania i wgrywania dokumentów; 
g. zachowania bezpieczeństwa przesyłanych danych; 
h. podpisywania dokumentów w formie elektronicznej w rozumieniu § 11 Regulaminu; 
i. dostępu do swojej Bazy Danych Użytkownika; 
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j. wymiany danych przechowywanych w Bazie Danych Użytkownika pomiędzy Użytkownikowi. 
2. Usługi świadczone są w ramach Platformy GreenTransit w następujących językach: polski, angielski, niemiecki. 
3. Z chwilą autoryzacji Konta, zgodnie z zasadami Regulaminu, Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy GreenTransit, 

otrzymując możliwość wyszukiwania Użytkowników oraz oferowanych przez nich przewozów. Dostęp do Platformy 
odbywa się poprzez Konto oraz tworzone przez Użytkownika Subkonta. 

4. Użytkownik jest uprawniony do pobierania, zapisywania na dysku twardym i korzystania z otrzymanych dokumentów 
udostępnionych za pomocą Platformy GreenTransit. 

5. Nowe funkcje i usługi Platformy GreenTransit niewskazane w ustępach powyżej, Usługodawca udostępnia Użytkownikom 
w ramach beta-testów oprogramowania, co oznacza, że jednym z celów wdrożenia jest testowanie produktu w środowisku 
realnego zastosowania logistycznego. Usługodawca nie gwarantuje ich dostępności ani braku błędów, co Użytkownik 
przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Usługodawcy za 
oprogramowanie w wersji testowej, za wyjątkiem działania lub zaniechania z winy umyślnej. Użytkownik może korzystać 
z oprogramowania w wersji testowej bezpłatnie, aż do zakończenia okresu beta-testów przedstawienia oferty nowych 
usług. 

6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość świadczenia Usług na indywidualnych warunkach określonych w odrębnej 
umowie. Umowy indywidualne mogą być zawierane w szczególności w ramach specjalnych programów ogłoszonych przez 
Usługodawcę, których zasady działania i wymogi określa odrębny regulamin.  

7. Usługodawca ma prawo przyznać Użytkownikowi dostęp do Usług na okres testowy. W okresie testowym do Użytkownika 
stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu. 

 
§4 WARUNKI ZAWARCA I ROZWIĄZANIA UMOWY 

 
1. Usługi są świadczone odpłatnie za pośrednictwem Oprogramowania na warunkach określonych w Umowie oraz 

Regulaminie . 
2. Zawarcie Umowy, której przedmiotem jest świadczenie wyłącznie Usług podstawowych następuje w formie, 

dokumentowej, przy czym za moment złożenia oświadczenia woli w sprawie zawarcia Umowy uznaje się: 
a. w przypadku Użytkownika - dzień otrzymania przez SHM od Użytkownika skanu podpisanej przez Użytkownika 

Umowy,  
b. w przypadku SHM – dzień autoryzacji Konta Użytkownika. 

3. Zawarcie Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług podstawowych oraz Usług dodatkowych następuje w formie 
pisemnej albo elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 
5. Umowa może być wypowiedziana przez Użytkownika lub Usługodawcę, bez uzasadnienia, z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego. 
6. Umowa może być wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

a. nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie w trybie określonym w § 29 ust. 2 Regulaminu 
w terminie miesiąca od dnia opublikowania zmian w Regulaminie, 

b. nie akceptuje zmiany Opłaty, o której został poinformowany w trybie określonym § 5 ust. 4 lit. a Regulaminu 
w terminie miesiąca od dnia wysłania zawiadomienia na adres mailowy Użytkownika. 

7. Umowa może być wypowiedziana przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
a. blokady Konta; 
b. braku płatności w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty o którym mowa w §5 ust. 7 Regulaminu; 
c. w przypadku wykrycia bezprawnych ruchów Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego zmierzających do 

przejęcia lub dokonania zmian w Platformie GreenTransit, a także w każdym przypadku prób ataków na Bazę 
Danych; 

d. ze względu na ochronę istotnego interesu Usługodawcy. 
8. Wypowiedzenie Umowy następuje drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości email pod adres email 

Usługodawcy: kontakt@greentransit.pl, jeżeli to Użytkownik wypowiada umowę, bądź pod adres Użytkownika wskazany 
przez niego w Umowie jako właściwy adres do korespondencji, jeżeli Umowę wypowiada Usługodawca. Wypowiedzenie 
jest skuteczne z chwilą, z którą adresat oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy otrzymał wiadomość email zawierającą 
oświadczenie w sprawie wypowiedzenia Umowy, tj. mógł zapoznać się z treścią ww. oświadczenia. 

 

mailto:kontakt@greentransit.pl
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§5 PŁATNOŚCI 
 
1. Usługodawca świadczy swoje Usługi odpłatnie.  
2. Kwotę należną do zapłaty tytułem świadczenia Usług podstawowych Usługodawca wylicza na podstawie 

wygenerowanych za pośrednictwem Platformy lub wgranych na Platformę plików przez Użytkownika oraz 
Użytkowników Pochodnych w danym Okresie Rozliczeniowym.  

3. Kwota należna do zapłaty tytułem Usług dodatkowych jest określana każdorazowo w Umowie. 
4. Szczegółowe zasady zapłaty wynagrodzenia tytułem świadczonych przez SHM Usług określone są: 

a. w Umowie lub w Cenniku, przy czym Usługodawca ma prawo zmiany Opłaty, poprzez wysłanie zawiadomień 
drogą mailową do Użytkownika o planowanej zmianie Ceny, przy czym nowe Ceny wejdą w życie od pierwszego 
Okresu Rozliczeniowego następującego po upływie 30 dni od dnia wysłania ww. zawiadomień, 

b. w warunkach promocji określonych w Cenniku, Umowie lub regulaminie promocji. 
5. Użytkownik dokonuje płatności w terminach i zasadach określonych w Umowie. 
6. Za dzień zapłaty należności Użytkownika wobec Usługodawcy wynikających z Umowy uważa się dzień zaksięgowania 

środków na rachunku bankowym SHM.  
7. W przypadku braku terminowej płatności, Usługodawca wysyła Użytkownikowi wezwanie do zapłaty określając termin, 

w którym Użytkownik zobowiązany zapłacić zaległą kwotę. Usługodawca może, na czas pozostawania Użytkownika 
w zwłoce z zapłatą należności, ograniczyć dostęp do Usług, np. poprzez uchylenie autoryzacji Konta. 

8. W przypadkach określonych w § 4 ust. 6 Regulaminu, w momencie otrzymania wypowiedzenia Umowy od Użytkownika, 
a w przypadkach określonych w § 4 ust. 7 Regulaminu, wraz z zawiadomieniem Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy, 
Usługodawca wystawia Użytkownikowi Fakturę na kwotę przysługującą mu z tytułu wgranych lub wygenerowanych 
dokumentów przez Użytkownika w rozpoczętym a nie zakończonym Okresie Rozliczeniowym. 

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża zgodę na: 
a. wystawianie i przesyłanie Faktur i Faktur Proform tytułem świadczonych Usług w formie elektronicznej zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
ze zm.), 

b. otrzymywanie Faktur i Faktur Proform bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru. 
 

§6 REJESTRACJA I AUTORYZACJA KONTA 
 
1. Proces rejestracji Konta w Platformie GreenTransit obejmuje: 

a. utworzenie Konta; 
b. weryfikację Użytkownika; 
c. autoryzację Konta. 

2. W trakcie procesu rejestracji Konta jak również w okresie trwania Umowy Użytkownik i Użytkownik Pochodny jest 
zobowiązany do podania prawdziwych danych dotyczących przedsiębiorstwa Użytkownika oraz danych Użytkowników 
Pochodnych, a w razie ich zmiany, do niezwłocznej aktualizacji. 

 
§7 UTWORZENIE KONTA 

 
1. Utworzenie Konta obejmuje wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz utworzenie bezpiecznego hasła 

zabezpieczającego dostęp do Konta.  
2. Użytkownik jest uprawniony do posiadania tylko jednego Konta. Użytkownik w chwili rejestracji Konta otrzymuje numer 

GT-ID. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden numer GT-ID. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko 
przez jednego przedsiębiorcę.  

3. W przypadku Użytkowników posiadających oddziały lub prowadzących działalność gospodarczą w więcej niż 1 lokalizacji 
w dowolnej formie (w szczególności jako zorganizowana część przedsiębiorstwa), Użytkownik ma obowiązek 
zarejestrowania każdego oddziału, każdej zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub każdego biura jako odrębnego 
Użytkownika, który powinien posiadać odrębne Konto. W tym celu wymagany jest kontakt z pomocą techniczną 
GreenTransit, aby ustalić szczególny podział uprawnień pomiędzy Kontem Użytkownika a Kontem oddziału Użytkownika. 

4. Użytkownik może tworzyć przy Koncie dowolną ilość Subkont na rzecz pozostających z nim w stosunku prawnym 
Użytkowników Pochodnych. 

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych Użytkownika Pochodnego, dla którego utworzył 
Subkonto. 
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6. Użytkownik Pochodny działa w imieniu i na rzecz Użytkownika.  
7. Za działania i zaniechania, w szczególności skutkujące naruszeniem Regulaminu, dokonane przez Użytkownika 

Pochodnego, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.  
 

§8 WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA 
 
1. Weryfikacja Użytkownika ma na celu potwierdzenie prawdziwości danych Użytkownika, w tym danych przedsiębiorstwa 

Użytkownika oraz okoliczności prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w oparciu o informacje dostępne 
publicznie oraz informacje przekazane przez Użytkownika. 

2. Po wypełnieniu formularza i utworzeniu hasła, o których mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik otrzyma dalsze 
instrukcje na wskazany w formularzu adres email. W celu dokonania weryfikacji, Użytkownik będzie zobowiązany: 

a. przesłać Usługodawcy zdjęcie lub skan dowodu osobistego wyłącznie z odsłoniętym imieniem i nazwiskiem 
oraz numerem PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania Użytkownika zgodnie z: 

i. odpisem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 
ii. informacją zawartą w CEIDG; 

iii. na podstawie poświadczonego notarialnie upoważnienia do reprezentowania Użytkownika. 
Reszta danych, takich jak numer dowodu czy inne dane biometryczne Użytkownik zasłania tak, aby dla 
Usługodawcy pozostały one niewidoczne; 

b. wysłać na wskazany przez Usługodawcę numer konta bankowego przelew zwrotny w wysokości 1 zł (słownie: 
jeden złoty). Przelew musi być dokonany z konta firmowego Usługobiorcy. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość 
w celu weryfikacji danych podanych przez Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego. 

 
§9 AUTORYZAJCA KONTA 

 
1. Celem autoryzacji jest obiektywnie możliwe sprawdzenie Użytkownika pod kątem prowadzonej przez niego działalności, 

w kontekście zasad działania na Platformie GreenTransit, opisanych w niniejszym Regulaminie. Autoryzacja Konta jest 
decyzją podejmowaną przez Usługodawcę w oparciu o niniejszy Regulamin i wewnętrzne procedury weryfikacyjne 
Usługodawcy, z uwzględnieniem ochrony interesów Usługodawcy i innych Użytkowników, której pozytywny wynik 
oznacza nadanie dostępu do Platformy GreenTransit Użytkownikowi przez SHM. 

2. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany zakresu danych wymaganych przez Usługodawcę do utworzenia 
Konta, weryfikacji Użytkownika i autoryzacji Konta w Platformie GreenTransit. Zabrania się samodzielnego dokonywania 
jakichkolwiek zmian danych (poza procesem dodawania/usuwania/aktualizacji Subkont) przez Użytkownika. 

3. Usługodawca w każdym momencie może uzależnić autoryzację Konta lub dalsze korzystanie z całości Usług przez 
Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego od przedstawienia urzędowo poświadczonych dokumentów, do których 
przedstawienia wzywa Usługodawca albo od ponownego przejścia przez Użytkownika procesu weryfikacji lub autoryzacji 
(„reautoryzacja”). 

4. Potwierdzenie autoryzacji Konta Użytkownika, Usługodawca prześle na wskazany adres elektroniczny Użytkownika. 
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ponownej autoryzacji Konta w przypadku zmiany danych Użytkownika lub braku 

jego aktywności w okresie przekraczającym 30 dni. 
 

§10 ODMOWA AUTORYZACJI KONTA 
 
1. Usługodawca może odmówić autoryzacji Konta, jeżeli jest to uzasadnione słusznym interesem Usługodawcy lub innych 

Użytkowników, a w szczególności w przypadkach: 
a. prowadzenia przez Użytkowników lub podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane z Użytkownikami lub 

Użytkowników Pochodnych działań sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, Regulaminem lub 
dobrymi obyczajami, w tym wykorzystywania bazy Danych Użytkowników lub Oprogramowania do rozsyłania 
do Użytkowników niezamówionej informacji handlowej (spamming) lub reklamowania działalności 
konkurencyjnej wobec Platformy GreenTransit; 

b. nieregulowania przez Użytkowników lub podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane z Użytkownikami 
zobowiązań finansowych wobec innych przedsiębiorców; 

c. naruszenia przez Użytkownika postanowień  § 7 ust. 2 i 3 oraz § 12 Regulaminu; 
d. przekazania Usługodawcy przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych informacji; 
e. prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej przez okres nieprzekraczający jednego roku; 
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f. uzyskania informacji o toczącym się postępowaniu upadłościowym, układowym, naprawczym lub 
likwidacyjnym Użytkownika; 

g. stwierdzenia zawieszenia i zamknięcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika; 
h. zmiany składu udziałowców lub akcjonariuszy w ponad 50% udziału kapitałowego Użytkownika lub zmiany 

składu osobowego w spółce osobowej w ponad 50% składu. 
2. Okoliczność wskazana w ust. 1b powyżej, powinna być udokumentowana: 

a. prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
b. danymi ratingowymi dotyczącymi zachowań płatniczych Użytkownika dostępnych u podmiotów trzecich (np. 

wywiadownie gospodarcze, raporty handlowe), 
c. w innej udokumentowanej formie (np. informacją o długu z biura informacji gospodarczej, zgłoszeniem 

od Użytkownika) 
 

§11 PODPISYWANIE DOKUMENTÓW 
 
1. Platforma GreenTransit umożliwia Użytkownikowi zarządzanie wszystkimi danymi dotyczącymi przewozu w formie 

elektronicznej, zastępując papierowe dokumenty przewozowe ich elektronicznymi wersjami. W tym celu, Platforma 
GreenTransit wprowadza co najmniej jedną z trzech poniżej wskazanych możliwości podpisania elektronicznego 
dokumentu: 

a. podpis weryfikowany przez SMS: Użytkownik Pochodny chcąc podpisać dokument, wpisuje swoje imię 
i nazwisko i wybiera opcję weryfikacji przez SMS. Następnie z Platformy GreenTransit generowany jest unikalny 
kod PIN, który jest wysyłany na numer telefonu komórkowego Użytkownika Pochodnego, który wskazał 
Użytkownik tworząc Użytkownikowi Pochodnemu Subkonto. Po wpisaniu numeru PIN, dokument zatwierdza 
się w Platformie GreenTransit jako podpisany przez tego Użytkownika Pochodnego. 

b. podpis on-screen: Użytkownik Pochodny, chcąc podpisać dokument, wpisuje swoje imię i nazwisko i wybiera 
opcję podpisu on-screen. Następnie Użytkownik Pochodny składa swój podpis na ekranie telefonu (lub innego 
urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzystanie z Platformy GreenTransit tj. laptopa czy tabletu). 
Podpis ten jest zapisywany w Platformie GreenTransit, jako dokonany przez tego Użytkownika Pochodnego; 

c. podpis weryfikowany za pomocą Platformy GreenTransit: Użytkownik Pochodny, chcąc podpisać dokument, 
wpisuje swoje imię i nazwisko, a następnie wybiera opcję podpisu przez Platformę GreenTransit. Następnie 
wciska przycisk „podpisz dokument”, a Platforma GreenTransit zapisuje dokument jako podpisany przez tego 
Użytkownika Pochodnego. 

2. Do podpisu na dokumencie elektronicznym dołączane jest imię i nazwisko podpisującego Użytkownika Pochodnego oraz 
firma, w imieniu której podpisał dokument.  

3. Dokument może być podpisany tylko przez Użytkownika Pochodnego, a więc osobę fizyczną, dla której Użytkownik 
utworzył Subkonto w Platformie GreenTransit. Tym samym, umożliwia to szybką i wiarygodną weryfikację osoby 
podpisującej dany dokument. 

4. Usługodawca informuje, że sporządzenie dokumentu w wersji elektronicznej, w sposób wskazany w ust. 1 powyżej, nie 
jest równoznaczne z zachowaniem elektronicznej formy czynności prawnej w rozumieniu art. 781 k.c., a tym samym 
dokument sporządzony w sposób określony w ust. 1 powyżej, nie jest równoważny w skutkach z dokumentem 
sporządzonym w formie pisemnej.  

 
§12 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW POCHODNYCH 

 
1. Zarówno Użytkownik jak i każdy Użytkownik Pochodny zobowiązuje się do korzystania z Platformy GreenTransit zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego 
Regulaminu, a w szczególności do: 

a. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników/Użytkowników Pochodnych; 
b. nieprzenoszenia na Osoby trzecie prawa do korzystania z Konta i Subkonta; 
c. nieudzielania sublicencji na korzystanie z Platformy GreenTransit, z zastrzeżeniem uprawnienia do udzielania 

przez Użytkownika sublicencji Użytkownikom Pochodnym w zakresie wynikającym z Umowy i Regulaminu; 
d. nieudostępniania danych do logowania ani w żaden inny sposób możliwości korzystania z Konta i Subkonta; 
e. nieutrudniania korzystania z dostępnych narzędzi i usług innym Użytkownikom; 
f. nienaruszania tajemnicy korespondencji; 
g. powstrzymania się od innych zachowań niepożądanych, w tym w szczególności polegających na istotnym 

obciążaniu serwerów lub łączy Usługodawcy; 
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h. korzystania z funkcji i narzędzi Platformy GreenTransit zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności 
zobowiązują się nie podejmować żadnych działań hackerskich zmierzających do przełamania zabezpieczeń 
Platformy GreenTransit; 

i. niewykorzystywania Platformy GreenTransit jako podstawy do tworzenia samodzielnie jak i przy udziale innych 
podmiotów (w tym wyłącznie przez inne podmioty na skutek przekazanych informacji przez Użytkownika), 
innych narzędzi o tożsamych lub podobnych funkcjach i zastosowaniu do Platformy GreenTransit. 

2. W ramach korzystania z funkcjonalności Platformy zarówno Użytkownik jak i Użytkownik Pochodny zobowiązują się do: 
a. do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym przy generowaniu dokumentów,  
b. podpisywania dokumentów we własnym imieniu na rzecz Użytkownika; 
c. nieudostępniania danych przewozów oraz jakichkolwiek dokumentów w ramach Platformy GreenTransit 

Osobom trzecim, nie powiązanym z wykonywanym przewozem; 
d. niestosowania w dodanym przewozie postanowień sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub 

Regulaminem; 
e. zachowania w tajemnicy numeru PIN, służącego do weryfikacji składanych podpisów. 

3. W zakresie przewozów realizowanych na podstawie stworzonych przewozów Użytkownik jak i Użytkownik Pochodny 
zobowiązują się do niestosowania klauzul sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności 
obejmujących: 

a. zastrzeganie terminów płatności z naruszeniem ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych  

b. zakaz cesji w zakresie uniemożliwiającym korzystanie innym Użytkownikom z dostępnych na rynku form 
finansowania, 

c. zastrzeganie kar umownych; 
d. nieuzasadniony obowiązek przesłania “oryginałów” dokumentów transportowych. 

4. Użytkownik jest zobowiązany do: 
a. zgłaszania i posiadania przy Koncie oraz Subkontach aktualnych danych osobowych i teleadresowych; 
b. poinformowania Usługodawcy o każdej zmianie w składzie: 

i. organów Użytkownika, lub; 
ii. wspólników w spółce osobowej lub cywilnej, lub; 

iii. udziałowców/akcjonariuszy, posiadających co najmniej 10 procent udziałów/akcji; 
c. poinformowania Usługodawcy drogą elektroniczną (e-mail/Komunikator biznesowy/formularz kontaktowy) 

lub poprzez kontakt z działem obsługi klienta o planowanym zamknięciu lub zawieszeniu działalności 
gospodarczej w czasie umożliwiającym rozwiązanie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego 
w § 4 ust. 5 Regulaminu; 

d. zabezpieczenia Konta hasłem (na poziomie uniemożliwiającym jego odgadnięcie przez Osoby trzecie) 
i zachowania tego hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną. 

5. Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić na żądanie Usługodawcy prawdziwość zadeklarowanych przy Subkoncie 
danych oraz wykazać istnienie stosunku prawnego uzasadniającego utworzenie Subkonta dla danej osoby, poprzez 
przedłożenie odpowiednich dokumentów (np. dokumentu tożsamości osoby fizycznej – Użytkownika Pochodnego, 
oświadczenia o istnieniu ww. stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Użytkownikiem Pochodnym, itp.), przy 
czym Użytkownik zapewni zgodność udostępnienia powyższych danych z wymogami powszechnie obowiązujących 
przepisów, w szczególności RODO. 

6. W terminie nie później niż 14 dni od dnia ustania stosunku prawnego, o którym mowa w ust. 5 powyżej: 
a. Użytkownik zobowiązany jest usunąć Subkonto, co do którego stosunek prawny ustał, lub złożyć Usługodawcy 

wniosek o jego usunięcie, 
b. Użytkownik Pochodny, wobec którego ww. stosunek ustał, powinien poinformować Usługodawcę o tym fakcie. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Subkonta Użytkownika, jeżeli ustali we własnym zakresie, że 
ww. stosunek prawny ustał. 

7. Użytkownik Pochodny jest zobowiązany do: 
a. zabezpieczania Subkonta hasłem (na poziomie uniemożliwiającym jego odgadnięcie przez Osoby trzecie) 

i zachowania tego hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, 
b. zgłaszania Usługodawcy (mailowo na adres: kontakt@greentransit.pl lub poprzez kontakt z działem obsługi 

klienta) wszelkich zmian danych dotyczących zarówno jego samego jak i Użytkownika (tj. przedsiębiorcy lub 
jego wspólników/udziałowców/akcjonariuszy), w szczególności określonych w ust. 1 powyżej. 

c. zachowania w tajemnicy indywidualnego kodu PIN, służącego do weryfikacji składanych podpisów. 
8. Treści w polach edytowalnych w ramach dodawanych przewozów oraz dokumentów powinny być zredagowane 

w czytelny sposób i nie mogą zawierać: 
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a. wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między 
narodami; 

b. informacji w zapisie pionowym; 
c. treści o charakterze reklamowym; 
d. skrótowych i zakamuflowanych treści naruszających Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa; 
e. informacji o wolnych ładunkach lub pojazdach; 
f. informacji o charakterze kontaktowym (adres email, dane adresowe, adresy stron www, nazwa profilu na 

kontach społecznościowych); 
g. opinii o innych Użytkownikach.  

9. W celu weryfikacji zgłoszeń o naruszeniach postanowień Regulaminu, Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika 
lub Użytkownika Pochodnego dokumentów potwierdzających wykonanie lub zlecenie usługi transportowej. 
 

§13 PODSTAWY UCHYLENIA AUTORYZACJI 
 
1. Uchylenie autoryzacji Konta powoduje czasową utratę dostępu do Usług oraz Platformy GreenTransit. 
2. Usługodawca może uchylić autoryzację Konta lub Subkonta, jeżeli jest to uzasadnione słusznym interesem Usługodawcy 

lub innych Użytkowników, a w szczególności w przypadkach: 
a. określonych w §10 ust. 1 Regulaminu, 
b. opóźnienia w jakiejkolwiek płatności Użytkownika na rzecz Usługodawcy. 

3. Uchylenie autoryzacji Konta może nastąpić na czas weryfikacji Użytkownika, o której mowa w §8 i §9 Regulaminu. 
4. Uchylenie autoryzacji Konta prowadzi do braku autoryzacji Konta wraz ze wszystkimi Kontami Pochodnymi, a Uchylenie 

autoryzacji Konta Pochodnego odnosi ten skutek tylko wobec tego Konta Pochodnego. 
5. Usługodawca, po wyjaśnieniu przyczyn uchylenia autoryzacji Konta, podejmuje decyzję o: 

a. blokadzie Konta; 
b. przywróceniu autoryzacji Konta Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego na dotychczasowych warunkach; 
c. przywróceniu autoryzacji Konta na podstawie umowy o indywidualnych warunkach dostępu do Usług, o której 

mowa §3 ust. 6 Regulaminu; 
d. pozostawienia uchylonej autoryzacji Konta do dnia spełnienia warunków określonych przez Usługodawcę 

w toku weryfikacji. 
 

§14 PODSTAWY BLOKADY I USUNIĘCIA KONTA 
 
1. Blokada Konta powoduje całkowitą utratę dostępu do Usług i Platformy GreenTransit. Z dniem dokonania blokady Konta 

(bez ograniczenia czasowego) następuje również zablokowanie dostępu do Platformy GreenTransit. 
2. Usługodawca stosuje blokadę: 

a. Konta i wszystkich Kont Pochodnych na skutek rozwiązania Umowy zgodnie z §4 ust. 5-7 Regulaminu; 
b. określonego Konta lub Subkonta na skutek naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego §12  

Regulaminu. 
3. Usługodawca ma prawo zablokować Konto i wszystkie Subkonta w przypadkach: 

a. określonych w § 12 Regulaminu, których skutkiem jest rażące naruszenie interesów Usługodawcy lub innych 
Użytkowników - w trybie natychmiastowym bez wcześniejszego uchylania autoryzacji Konta, 

b. uprzedniego uchylenia autoryzacji Konta zgodnie z §13 ust. 2 Regulaminu, 
c. braku aktywności Użytkownika w ramach Platformy GreenTransit, przez okres przekraczający 90 dni, 
d. naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego praw Usługodawcy do Bazy Danych 

Użytkowników. 
 

§15 OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA 
 
1. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że: 

a. Konto jest przeznaczone do generowania, wgrywania, podpisywania, przesyłania oraz archiwizacji danych 
dotyczących przewozu;  

b. tworząc Subkonto dla Użytkownika Pochodnego, Użytkownik upoważnia tych Użytkowników Pochodnych do 
dokonywania w jego imieniu czynności prawnych również w zakresie korzystania z usług dostępnych z poziomu 
Platformy; 



 

 
SHM sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie przy ul. Marka Hłaski 9, 05-410 Józefów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000804165, posiadającą NIP 5322085393, REGON 384370541, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN 

c. akceptując zaproszenie od innego Użytkownika do uczestnictwa w przewozie, Użytkownik wyraża zgodę na 
udostępnienie jego danych, tj. imienia, nazwiska i firmy, innemu Użytkownikowi; 

d. ocena skutków prawnych wszelkich podpisów składanych z wykorzystaniem funkcjonalności dokonywana jest 
każdorazowo przez Użytkownika zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami; 

e. za treść zamieszczonych na Platformie dokumentów oraz podpisy składane w ramach Platformy przez 
Użytkowników Pochodnych odpowiada nie tylko sam autor (Użytkownik Pochodny), ale także Użytkownik, 
w imieniu którego Użytkownik Pochodny działał; 

f. jeżeli na skutek zgłoszenia innego Użytkownika Usługodawca ustali, że okoliczności faktyczne 
uprawdopodobniają, że doszło do zdarzenia, którego druga strona nie chce potwierdzić w ramach 
funkcjonalności dostępnych w Platformie (np. Udostępnienie przewozu), to Usługodawcy przysługuje 
uprawnienie do administracyjnego zatwierdzenia takiej czynności ze wszystkimi skutkami, jakie ze sobą pociąga 
taka czynność na Platformie. 

2. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez Użytkowników Pochodnych w trakcie korzystania 
z Platformy GreenTransit. 
 

§16 REKLAMACJE 
 
1. Reklamacja w zakresie świadczonych przez Usługodawcę Usług może być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: 

kontakt@greentransit.pl 
2. Reklamacja powinna zawierać: 

a. GT-ID, 
b. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres zamieszkania, bądź siedziby reklamującego Użytkownika, 
c. określenie przedmiotu reklamacji, 
d. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację. 

3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych ust. powyżej, Usługodawca niezwłocznie 
poinformuje o konieczności jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, 
z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez 
rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania, 

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 15 dni roboczych od dnia jej złożenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo 
przedłużenia 15 dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania 
dodatkowych analiz technicznych lub prawnych lub tłumaczenia, o czym poinformuje niezwłocznie Reklamującego. 

5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana drogą elektroniczną pod wskazany przez Reklamującego adres poczty 
elektronicznej, 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli reklamacja nie będzie zawierać 
danych wystarczających do identyfikacji Reklamującego lub nie będzie zawierać danych umożliwiających udzielenia 
i wysłania odpowiedzi reklamacyjnej,  

7. Reklamujący ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji. 
8. Reklamujący, który nie zgadza się z odpowiedzią reklamacyjną, ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie 

reklamacji w terminie 90 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się 
odpowiednio. 

9. W wyniku ponownego rozpoznania reklamacji zgodnie z ust. powyżej, wobec Reklamującego wyczerpana zostaje droga 
reklamacyjna i nie przysługują żadne środki odwoławcze, chyba że: 

a. Reklamujący przedstawi nowe okoliczności i dowody mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie reklamacyjne; 
b. Reklamujący wznawia korespondencję w celu uzyskania dostępu do Usług na podstawie indywidualnych 

warunków, o których mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu. 
 

§17 BAZA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW  
I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 
1. Wszelkie wprowadzone przez Użytkowników do Platformy GreenTransit i Oprogramowania dane osobowe lub dane 

teleadresowe, informacje dotyczące firmy, jej taboru, pracowników, wystawionych ofert, zawartych transakcji tworzą 
Bazę Danych Użytkowników. 

2. Każdy Użytkownik i Użytkownik Pochodny ma prawo swobodnego dostępu i korzystania ze swojej Bazy Danych 
Użytkownika w okresie trwania Umowy oraz Bazy Danych innego Użytkownika w zakresie w jakim uzyskał dostęp od 
innego Użytkownika. 
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3. Usługodawca ustala dla każdego Użytkownika limity transferu. Limit transferu jest graniczną liczbą przesłanych danych 
w jednostce czasu w ramach Platformy GreenTransit i Oprogramowania GreenTransit. Przekroczenie tego limitu 
spowoduje zablokowanie możliwości dalszego przesyłu danych, a także wyświetlenie stosownego komunikatu. 
Użytkownik otrzymuje limit od 1000 do 10000 odsłon w miesiącu. Jego wartość jest zależna od zakresu przeglądanych 
danych. 

4. Baza Danych Użytkowników podlega ochronie wynikającej z przepisów o ochronie baz danych oraz przepisów prawa 
autorskiego jako utwór. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Bazy Danych Użytkowników Platformy GreenTransit 
przysługują wyłącznie Usługodawcy. 

5. Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie Bazy Danych Użytkowników bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy 
albo korzystanie z Bazy Danych Użytkowników w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym niszczenie, uszkadzanie, 
usuwanie lub zmienianie danych zawartych w Bazie Danych jest zabronione. Działania takie stanowią rażące naruszenie 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu i są podstawą dochodzenia 
roszczeń wobec naruszyciela o zaniechanie naruszeń, zwrotu uzyskanych korzyści oraz zapłatę stosownego 
odszkodowania. 

6. Platforma Green Transit, w tym Oprogramowanie jest przedmiotem ochrony prawnoautorskiej, która obejmuje w 
szczególności: pełen kod źródłowy, dokumentację, strukturę i organizację Platformy Green Transit, Bazę Danych, kolejne 
wersje i modyfikacje, poszczególne elementy Platformy Green Transit (zdjęcia, elementy graficzne), nazwę Platformy 
Green Transit, logo oraz inne formy wizualne związane z Platformą Green Transit. 

7. Na okres trwania Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi oraz Użytkownikom Pochodnym Licencji obejmującej 
prawo do korzystania z Platformy Green Transit bez prawa udzielania sublicencji. 

8. Licencja jest udzielana na następujących polach eksploatacji:  
a. korzystania z Platformy Green Transit w liczbie Kont i Subkont przydzielonych na podstawie Umowy 

i Regulaminu;   
b. korzystania z Platformy Green Transit, przez co rozumie się uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, 

przechowywanie (archiwizacja) wprowadzonych danych wraz z wynikami ich analizy ich drukowanie 
i pobieranie z Platformy Green Transit w zakresie dozwolonym Umową oraz Regulaminem.  

9. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania i Platformy GreenTransit przysługują Usługodawcy. 
Korzystanie z Oprogramowania i Platformy GreenTransit na podstawie Regulaminu oraz Umowy, nie skutkuje w żadnym 
zakresie nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Oprogramowania i Platformy 
GreenTransit, innych niż wskazane w Regulaminie. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności 
intelektualnej do Oprogramowania i Platformy GreenTransit, w szczególności: 

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Platformy GreenTransit i 
Oprogramowania lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody 
Usługodawcy,  

b. korzystanie z Platformy GreenTransit i Oprogramowania w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie 
obowiązującymi przepisami,  

c. niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych, tekstowych i graficznych Platformy 
GreenTransit i Oprogramowania lub zakłócanie działania Platformy GreenTransit w inny sposób,  

d. pobieranie zawartości części lub całości Oprogramowania lub Platformy GreenTransit, w szczególności Bazy 
Danych Użytkowników i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części, bez wyraźnej pisemnej zgody 
Usługodawcy. 

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną Konta lub Subkonta, w celu zdiagnozowania 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania Platformy GreenTransit, a także może dokonywać zmian i w każdy 
inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta lub Subkonta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia 
prawidłowego działania. 

11. Dane udostępnione poprzez Oprogramowanie mogą być przetwarzane (w tym w szczególności pobierane) wyłącznie za 
pomocą dostępnych funkcji i usług Platformy GreenTransit. Zautomatyzowane przetwarzanie (w tym w szczególności 
kopiowanie lub pobieranie), np. za pośrednictwem interfejsów, oprogramowania firm trzecich, botów, skryptów lub 
innych środków pomocniczych, które odbiegają od standardowych przeglądarek internetowych, wymaga wyraźnej zgody 
Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej. 
 

§18 KARY UMOWNE 
 
1. W przypadku podjęcia przez Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego działań naruszających Regulamin, Usługodawcy 

będzie przysługiwała od Użytkownika kara umowna w wysokości: 
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a. miesięcznej opłaty wygenerowanej w miesiącu poprzedzającym miesiąc obciążenia karą umowną, bez 
zastosowania aktualnych promocji i rabatów – w przypadku naruszeń mniejszej wagi, za które uważa się 
w szczególności naruszenia następujących postanowień Regulaminu: § 12 ust. 1 lit. a, d, e §12 ust. 4 lit. a, b, d, 
§12 ust. 5-8 Regulaminu, 

b. równowartości pięciokrotności miesięcznej opłaty wygenerowanej w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
obciążenia karą umowną za każde jedno naruszenie – w przypadku naruszeń stanowiących średnie zagrożenie 
dla interesów Usługodawcy lub innych Użytkowników, za które uważa się w szczególności naruszenia 
następujących postanowień Regulaminu: § 12 ust. 1 lit. b, g,  §12 ust. 2, §12 ust. 4 lit. c Regulaminu, 

c. równowartości dwunastokrotności opłaty wygenerowanej w miesiącu poprzedzającym miesiąc obciążenia karą 
umowną, bez zastosowania aktualnych promocji i rabatów – w przypadku istotnych naruszeń, godzących 
w interes Usługodawcy lub innych Użytkowników, za które uważa się w szczególności naruszenie postanowienia 
§12 ust 1lit. h Regulaminu.  

2. Naliczenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym 
możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

 
§19 GWARANCJA SLA 

 
1. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić dostępność do Usług przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu na 

następującym poziomie:  
a. 90% w Dni robocze w godzinach od 05:00 do 22:00 w skali jednego miesiąca kalendarzowego;  
b. 85% w pozostałym czasie w skali jednego miesiąca kalendarzowego.  

2. Dostępność Usług jest na bieżąco monitorowana przez Usługodawcę przy wykorzystywaniu profesjonalnego 
oprogramowania, powszechnie wykorzystywanego dla takich celów.  

3. Dostępność Usług jest mierzona za pomocą wyników testów dostępności. Metodologia wyliczania dostępności do 
Produktu jest następująca: [(suma godzin trwania awarii w dni robocze od 05:00 do 22:00 / sumę godzin w miesiącu) 
+ (suma godzin trwania awarii w pozostałym czasie / sumę godzin w miesiącu)] x 100.  

4. W sytuacji, gdy Użytkownika zgłosi w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego zaistnienie co najmniej 4 (czterech) 
potwierdzonych przez Usługodawcę awarii, Usługodawca na żądanie Użytkownika, zgłoszone drogą elektroniczną e-mail, 
przedłoży mu miesięczny raport z wynikami testów dostępności. Raport zostanie przekazany Użytkownikowi w terminie 
(siedmiu) Dni roboczych od dnia otrzymania żądania.  

5. Użytkownik niezwłocznie informuje Usługodawcę o spadku lub utracie dostępności do Usług.  
6. Usługodawca zobowiązuje się do dokonywania planowych prac serwisowych mogących skutkować przerwą 

w dostępności do Usług w dni inne niż Dni robocze w godzinach 24.00 – 3.00. W przypadku konieczności dokonania 
przerwy w dostępności do Usług w związku z pracami serwisowymi, które nie mogą zostać dokonane poza Dniami 
roboczymi, Usługodawca zobowiązuje się poinformować Użytkownika z wyprzedzeniem trzech dni kalendarzowych o tej 
przerwie. Przerwy wynikające z prac serwisowych, o których Usługodawca poinformował Użytkownika z wymaganym 
wyprzedzeniem lub w dni inne niż Dni robocze, nie są traktowane jako brak dostępności do Usług.  

7.  Zgłoszenia awarii Platformy przyjmowane są w formie e-mailowej na adres: kontakt@greentransit.pl lub telefonicznie 
pod numerem tel.: 531 405 971, w Dni robocze w Godzinach roboczych (czas otrzymania telefonicznego zgłoszenia jest 
niezwłocznie potwierdzany przez Usługodawcę w wiadomości elektronicznej e-mail). Serwis techniczny Usługodawcy jest 
dostępny w Dni robocze w Godzinach roboczych. Zgłoszenia nieprawidłowości powinny zawierać możliwie najbardziej 
szczegółowy opis nieprawidłowości, w szczególności:  

a. dane dotyczące zgłaszającego (imię i nazwisko, telefon kontaktowy i e-mail),  
b. opis nieprawidłowości,  
c. opis działań Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego, które poprzedziły wystąpienie nieprawidłowości,  
d. zrzut z ekranu (PrintScreen) komunikatu błędu, jeżeli jest dostępny lub jego treść. 

 
§20 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 

 
1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2004 r., Nr 2004, poz. 959 
ze zm.). 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za: 
a. nieaktualność przewozów udostępnionych przez Użytkownika; 
b. wielokrotne udostępnienie przez Użytkownika tego samego przewozu; 
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c. skutki przesłanych przewozów oraz udostępnionych informacji wystawionej przez osoby nieupoważnione do 
dostępu do Konta Użytkownika, niezależnie od sposobu, w jaki do tego doszło (np. udostępnienie Konta); 

d. prawdziwość danych przedstawionych przez Użytkownika w procesie rejestracji i autoryzacji Konta 
Użytkownika; 

e. niezawarcie, nienależyte wykonanie bądź niewykonywanie przez Użytkowników umów zawartych z innymi 
Użytkownikami w ramach Platformy GreenTransit; 

f. działania Użytkowników, Użytkowników Pochodnych oraz Osób trzecich, naruszające postanowienia 
Regulaminu; 

g. niewypłacalność Użytkowników; 
h. uchylenia bądź powstrzymania się od udzielenia autoryzacji Konta i utracenie przez Użytkownika związanych 

z tym korzyści; 
i. usunięcie, zablokowanie Konta albo dostępu do części lub całości Usług wobec każdego Użytkownika, którego 

działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu, dobrymi 
obyczajami, jak również, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Usługodawcy lub innych 
Użytkowników,  

j. skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do Konta lub Subkonta, niezależnie od sposobu, w jaki 
do tego doszło (np. udostępnienie hasła Osobie trzeciej przez Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego, 
złamanie hasła przez Osobę trzecią), 

k. dane pochodzące z systemów zewnętrznych lub publikowane przez podmioty inne niż Usługodawca, a dostępne 
poprzez Platformę GreenTransit, 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie Oprogramowania wynikłe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy 
(siła wyższa). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za: 

a. niepoprawne funkcjonowanie Platformy, niebędące winą Usługodawcy, na przykład, błędów sieci 
telekomunikacyjnej; 

b. okresowe wyłączenie dostępu do Usług; 
c. utratę wszystkich danych Użytkowników (w tym Bazy Danych Użytkownika) znajdujących się na serwerach 

Usługodawcy; 
d. nieznajomość lub nieprzestrzeganie przez Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego Regulaminu; 
e. niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem sieci: ataki hackerskie, zainfekowanie systemu przez wirusy lub 

zdarzenia podobne. 
4. Usługodawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Użytkownikowi wyłącznie z winy umyślnej. 
 

§21 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Usługodawca – SHM sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, ul. Marka Hłaski 9, 05-410 Józefów, Polska jest Administratorem 

danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie: 

a. Danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym i procesie autoryzacji - w celu 
przygotowania do zawarcia, zawarcia a następnie realizacji Umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy 
GreenTransit (w szczególności w celu umożliwienia potencjalnym kontrahentom skontaktowania się 
z Użytkownikami oraz zawarcia z nimi transakcji). 

b. Danych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. 
c. Danych Użytkowników Pochodnych, które udostępnione są Usługodawcy przez Użytkownika - w celu 

korzystania przez Użytkownika Pochodnego z Platformy GreenTransit 
d. Danych Użytkowników Pochodnych, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych 

2. Dane są podawane dobrowolnie, a wszystkie zasady przetwarzania określa Polityka prywatności dostępna 
na https://greentransit.pl/polityka-prywatnosci/ 

3. Zakres wymaganych danych, w szczególności w procesie autoryzacji, wynika z prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, który gromadzi i przetwarza dane w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do Platformy GreenTransit 
wszystkim jej użytkownikom. 

 
§22 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH 
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1. Usługodawca – SHM Sp. Z o.o. z siedzibą w Józefowie, ul. Marka Hłaski 9, 05-410 Józefów, Polska w rozumieniu ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów 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 (RODO) jest 
podmiotem przetwarzającym w zakresie danych osobowych wprowadzanych przez Użytkowników i Użytkowników 
Pochodnych przy wymianie korespondencji lub za pomocą innych funkcjonalności dostępnych na Platformie 
GreenTransit, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. SHM Sp. z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane 
przez Użytkowników i Użytkowników Pochodnych przy wymianie korespondencji lub za pomocą innych funkcjonalności 
dostępnych na Platformie GreenTransit. 

2. W zakresie danych, o których mowa w ust. powyżej, Użytkownik i Usługodawca wraz z akceptacją Regulaminu zawierają 
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na mocy której Usługodawca przyjmuje do przetwarzania 
powierzone przez Użytkownika dane osobowe. Przedmiotem powierzenia są dane osobowe wprowadzane przez 
Użytkowników i Użytkowników Pochodnych przy wymianie korespondencji lub za pomocą innych funkcjonalności 
dostępnych na Platformie GreenTransit. Powierzenie odbywa się w celu wykonywania Umowy, trwa przez czas 
obowiązywania Umowy i ma charakter stały. Przedmiotem powierzenia są dane osobowe, o których mowa w art. 6 i 9 
RODO. Dane osobowe będące przedmiotem powierzenia dotyczą Użytkowników i Użytkowników Pochodnych.  

3. Usługodawca zobowiązuje się do: 
a. przetwarzania danych wyłącznie w celu wykonywania Umowy, na podstawie Regulaminu oraz umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, oraz; 
b. zapewniania, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania 

tajemnicy; 
c. podejmowania środków zabezpieczenia danych wymaganych przez RODO; 
d. przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego – tzw. podpowierzenie 

przetwarzania danych jest dopuszczalne na rzecz podmiotów świadczących usługi wspierające świadczenie 
usług przez Usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę; 

e. pomagania Użytkownikowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 
w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO; 

f. usunięcia danych lub do zwrotu danych Użytkownikowi jako administratorowi danych po zakończeniu 
przetwarzania, zgodnie z jego decyzją; 

g. udostępnia Użytkownikowi wszelkich informacji w zakresie powierzonych danych osobowych, niezbędnych do 
wykazania spełnienia jego obowiązków oraz do umożliwienia mu lub audytorowi upoważnionemu przez niego 
przeprowadzanie audytów. 

4. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 
5. W przypadku transportu międzynarodowego, dane dotyczące transportu są udostępniane za pomocą Platformy do 

serwerów indeksowania e-CMR oraz do podmiotów świadczących w tym zakresie usługi.  
6. W celu wykonania umowy, dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), 

jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika czy Użytkownika Pochodnego żadnych skutków prawnych lub w 
podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Celem profilowania jest zebranie informacji o aktywności w ramach 
Platformy GreenTransit i preferencjach Użytkownika czy Użytkownika Pochodnego, które pozwalają lepiej dostosować 
ofertę i komunikaty kierowane do Użytkowników i Użytkowników Pochodnych, a także wykryć zdarzenia mogące 
zagrażać bezpieczeństwu Użytkowników i Użytkowników Pochodnych. 

7. Usługodawca może przekazywać dane osobowe gromadzone przy Koncie podmiotom współpracującym z Usługodawcą, 
czyli między innymi takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Usługodawca 
może przekazać dane osobowe Użytkowników i Użytkowników Pochodnych organom publicznym walczącym 
z oszustwami i nadużyciami. 

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża zgodę na: 
a. wykorzystywanie praw własności intelektualnej i przemysłowej Użytkownika, w tym nazw handlowych 

i znaków towarowych w celach promocyjnych i marketingowych Usługodawcy, 
b. przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2004 Nr. 96, poz. 959 ze zm.).  
 

§23 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Usługodawca przechowuje dane osobowe w związku z korzystaniem z Platformy GreenTransit, przez czas niezbędny do 

realizacji Umowy z Usługodawcą oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywanymi 
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przewozami przy użyciu Platformy GreenTransit przez innych Użytkowników oraz w związku z korzystaniem z Platformy 
przez Użytkowników i Użytkowników Pochodnych. 

2. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych 
i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zdarzenia powodującego konieczność zakończenia przetwarzania.  

3. Jednocześnie, Usługodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres, w którym zobowiązany jest przechowywać 
je lub dokumenty je zawierające dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich 
spełnienia przez organy publiczne. 

 
 

§24 USŁUGI ZEWNĘTRZNE 
 
1. Dostawcami oprogramowania, danych i materiałów, które są wykorzystywane na podstawie udzielonych licencji przez 

Usługodawcę, są obok Użytkownika również zewnętrzni dostawcy danych, m.in. Amazon Web Services, H88 S.A oraz 
BoringOwl Sp. z o.o. Poszerzenie lub zmiana kręgu zewnętrznych dostawców danych nie wymaga zmiany Regulaminu. 

2. Materiały i inne pokrewne dane udostępniane Usługodawcy przez zewnętrznych dostawców, o których mowa w ust. 1 
powyżej, są chronione prawem autorskim i są udostępniane na podstawie udzielonej licencji. Użytkownicy mogą z nich 
korzystać tylko na zasadach określonych w Regulaminie.  

3. Użytkownik nie otrzymuje praw własności, które w całości należą do wskazanych w ust. 1 licencjodawców.  
 

§25 CERTYFIKATY 
 
1. Usługodawca może przyznać Użytkownikowi wyróżnienia w postaci certyfikatów.  
2. Informacje o uzyskanym certyfikacie dostępne są zakładce „Pokaż profil” oraz przy nazwie Użytkownika. 
3. Certyfikaty przyznawane są Użytkownikom reprezentującym najwyższe standardy świadczenia usług w ramach 

prowadzonej przez siebie działalności, przy zachowaniu bezpieczeństwa współpracy, z rozróżnieniem na zakres 
prowadzonej działalności. 

4. Certyfikaty przyznawane są w oparciu o odrębne regulaminy. 
5. Usługodawca może udostępniać także inne informacje, pochodzące od Osób trzecich, na temat Użytkownika w ramach 

“Informacji o Firmie”, jeżeli będą pomocne dla innych Użytkowników w procesie zawierania umowy przewozu. 
 

§26 QUASIKONSUMENCI 
 
1. Użytkownik oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. ani Quasikonsumentem i wyraża zgodę, aby 

jego prawa i obowiązki określał Regulamin oraz Umowa. 
2. W przypadku uznania z chwilą zawarcia Umowy lub w okresie jej obowiązywania, że Użytkownik jest Quasikonsumentem, 

wówczas: 
a. w stosunku do Quasikonsumenta nie mają zastosowania te postanowienia Umowy lub Regulaminu, które 

zgodnie z art. 3851 - 3853 k.c. stanowią niedozwolone postanowienia umowne.  
b. Quasikonsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na warunkach wskazanych w rozdziale 4 ustawy 

o prawach konsumenta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego 
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje 
Quasikonsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, 
w szczególności o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie 
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy 
i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

3. Ze względu na naturę Usług świadczonych na żądanie Użytkownika, w przypadku Umowy, która jest zawierana na 
odległość, Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie 
świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę jest składane przez 
Użytkownika w Umowie. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika stosownego oświadczenia o odstąpieniu dokonanego: 
na piśmie na adres: SHM sp. z o.o., ul. Marka Hałaski 9, 05-410 Józefów. 

5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.  
7. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 27 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta biegnie od dnia zawarcia Umowy. 
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8. Po odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika, Usługodawca zwraca uiszczoną przez Użytkownika na podstawie Umowy 
kwotę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od odstąpieniu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany 
przez Użytkownika numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres. 

 
§27 WYMAGANIA TECHNICZNE  

ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY GREEN TRANSIT 
 
1. Korzystanie z Platformy Green Transit wymaga spełnienia przez Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego 

następujących, minimalnych wymagań technicznych: 
a. posiadania komputera lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet; 
b. posiadania aktywnego adresu e-mail, który podano w ramach procesu autoryzacji Konta; 
c. w przypadku korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego z Platformy Green Transit za 

pośrednictwem komputera wymagane są: 
i. system Microsoft Windows, Apple macOS; 

ii. przeglądarka Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Opera lub Microsoft Edge w najnowszej edycji, 
iii. włączona funkcja obsługi aplikacji wtyczek, włączona obsługa „Cookies”, 
iv. aktywna i aktualna wtyczka, służąca do obsługi JavaScript, 
v. rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 375x667  pikseli; 

d. w przypadku korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego z Platformy Green Transit na 
urządzeniu mobilnym wymagane są: 

i.   system Android, iOS bądź Microsoft Windows, zaktualizowane do najnowszych wersji; 
ii. włączona funkcja obsługi aplikacji. 

2. W celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Platformy Green Transit zalecane jest posiadanie aktualnego 
oprogramowania antywirusowego. 

3. W przypadku zamknięcia przeglądarki internetowej podczas korzystania z Platformy Green Transit może dojść do 
usunięcia danych wprowadzanych do Platformy Green Transit. Zaleca się skorzystanie z ustawień przeglądarki 
wpływających na podtrzymanie lub anulowanie danej sesji.  

4. Dane przesyłane za pośrednictwem Platformy Green Transit są chronione poprzez zastosowanie szyfrowanego połączenia 
przy wykorzystaniu certyfikatu SSL. 

5. Obowiązek zapewnienia warunków technicznych wskazanych wyżej spoczywa na Użytkowniku lub Użytkowniku 
Pochodnym, który ponosi wszelkie związane z nimi koszty. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek 
utrudnienia w korzystaniu z Platformy Green Transit, wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń Użytkownika lub 
Użytkownika Pochodnego bądź niespełnienia przez niego wymagań technicznych opisanych wyżej. 

 
§28 POUFNOŚĆ 

 
1. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy, nie przekazywać i nie ujawniać w jakiejkolwiek 

formie ani nie wykorzystywać bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony informacji, jakie zostały jej 
przekazane lub o których dowiedziała się o drugiej Stronie w toku negocjowania Umowy oraz w ramach jej realizacji, 
niezależnie od tego czy informacje te są szczególnie oznakowane jako poufne czy też nie. 

2. Informacje poufne oznaczają wszelkie materiały i/lub informacje handlowe, finansowe, techniczne, technologiczne i inne, 
w szczególności informacje programowe, organizacyjne, personalne, statystyczne, pracownicze dotyczące Strony, w tym 
produkty i usługi przez Stronę oferowane, a także informacje o podmiotach ze Stroną współpracujących bądź z nią 
powiązanych, ujawnione Stronie w toku negocjowania Umowy lub w ramach jej wykonywania Umowy przez drugą Stronę, 
w dowolnej formie (ustnej, pisemnej, elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób), zapisane w jakiejkolwiek formie (w 
tym między innymi w formie prezentacji, rysunków, filmów, dokumentów, w formie elektronicznej) („Informacje 
Poufne”). 

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa danej Strony w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji są Informacjami Poufnymi. 

4. Jeżeli w związku z wykonywaniem Umowy, konieczne okaże się udostępnienie jednej ze Stron przez drugą jakiejkolwiek 
bazy Danych osobowych lub informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Strony lub podmiotu na rzecz którego 
Strona wykonuje czynności, to informacje z takiej bazy danych będą traktowane jako Informacje Poufne.  

5. Nie są Informacjami Poufnymi: 
a. informacje powszechnie znane; 
b. informacje upublicznione przez Stronę, której dotyczą; 
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c. informacje, które Strona posiadała w sposób legalny i nie naruszając żadnego stosunku prawnego przed 
podjęciem negocjacji z drugą Stroną; 

d. których obowiązek udostępniania wynika z prawa, z orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu 
władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym obowiązku. 

6. Nie stanowi naruszenia postanowień dotyczących obowiązku zachowania poufności przekazywanie i ujawnianie 
Informacji Poufnych podmiotom przeprowadzającym audyt lub świadczącym obsługę prawną lub księgową Strony 
w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich usług oraz pracownikom i współpracownikom Strony 
uczestniczącym w realizacji Umowy w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonywania pod warunkiem, że 
podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności. Ujawnienie Informacji Poufnej przez osobę, o której mowa wyżej 
jest traktowane jak jej ujawnienie przez Stronę. 

7. Wszelkie materiały zawierające Informacje Poufne, przekazane drugiej Stronie, w tym między innymi nośniki 
magnetyczne, optyczne czy też elektroniczne, dokumenty, instrukcje obsługi, specyfikacje, schematy działania, spisy 
programów oraz wydruki danych (dalej „Materiały”) stanowią i pozostaną własnością Strony przekazującej i nie mogą być 
kopiowane w całości lub w częściach bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody tej Strony. Wszelkie kopie Materiałów 
stanowią własność tej Strony. 

8. W przypadku otrzymania przez Stronę od drugiej Strony jakichkolwiek Materiałów zawierających Informacje Poufne, 
Strona je otrzymująca zobowiązana jest do ich zwrotu bądź zniszczenia na każde żądanie Strony je przekazującej, o ile 
informacje te nie są już potrzebne drugiej Stronie do wykonywania Umowy lub do wypełniania innych obowiązków 
nałożonych na nią przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Tworzenie kopii Materiałów zawierających Informacje Poufne dozwolone jest wyłącznie w takim rozmiarze i ilości, jaka 
będzie uzasadniona realizacją przedmiotu Umowy lub celem wskazanym przez Stronę je przekazującą. Postanowienia ust. 
8 stosuje się odpowiednio. 

10. 1Strony zobowiązane są do podjęcia wszelkich uzasadnionych i możliwych do wykonania środków w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa Informacji Poufnych, w szczególności Strony zobowiązują się do: 

a. niewykorzystywania Informacji Poufnych na szkodę drugiej Strony, w szczególności poprzez przekazanie 
Informacji Poufnych podmiotowi prowadzącemu działalność konkurencyjną wobec drugiej Strony; 

b. zachowania należytej staranności w odbieraniu i przechowywaniu Informacji Poufnych;  
c. wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji Umowy. 

11. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności Informacji Poufnych w trakcie obowiązywania Umowy, a także po jej 
rozwiązaniu przez okres 5 (pięciu) lat od dnia rozwiązania Umowy lub wygaśnięciu z jakiejkolwiek przyczyny, chyba że 
z obowiązujących przepisów prawnych wynika dłuższy termin ochrony. Strony postanawiają, iż rozwiązanie lub 
wygaśnięcie Umowy, w szczególności w wyniku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie będzie miało 
wpływu na trwanie powyższego zobowiązania.  

12. W razie wątpliwości co do utraty poufnego charakteru przekazanych informacji, Strona zwróci się do drugiej Strony 
ze stosownym zapytaniem w drodze mailowej, przy czym brak odpowiedzi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia 
zapytania oznaczać będzie, iż dane informacje nie utraciły poufnego charakteru. 

 
§29 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronie http://www.greentransit.pl, o czym informuje Użytkownika drogą 

elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres email. 
2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą 

umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej wskazanej ust. 1 powyżej. Zmiana danych 
teleadresowych (w tym adresów elektronicznych i adresów stron WWW) wskazanych w Regulaminie lub oczywistych 
omyłek pisarskich, nie stanowi zmiany Regulaminu.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Umowie ma zastosowanie prawo polskie. 
4. W przypadku sporządzenia Regulaminu w innym języku niż język polski, wszelkie wątpliwości interpretacyjne będą 

rozstrzygane w oparciu o polską wersję językową. 
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy. 
  

http://www.greentransit.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Wzór oświadczenia Quasikonsumenta o odstąpieniu od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa/Umowy zawartej na 
odległość 

 
 
SHM sp. z o.o. 
ul. Marka Hłaski 9 
05-410 Józefów 

 
 

Oświadczenie Użytkownika (Quasikonsumenta)  
o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług dostępu do platformy GREENTRANSIT 

zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
 
 

Ja, niżej podpisany/na, legitymujący/ca się poniżej wskazanymi danymi oświadczam, że odstępuję od umowy 
o świadczenie usług dostępu do platformy GREENTRANSIT zawartej pomiędzy mną (Użytkownikiem) 
a SHM sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (Usługodawcą). 
 

Dane Użytkownika odstępującego od Umowy 
Imię i nazwisko   
Firma  
Adres  
NIP  
Numer rachunku 
bankowego na jaki ma 
nastąpić zwrot środków2 

 

 
Miejscowość  
Data   
Podpis  

 
 

 
 

  

 
2 Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Usługodawca dokonuje zwrotu 
płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Quasikonsument, chyba że Quasikonsument 
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Quasikonsument 
może wybrać inny sposób zwrotu poprzez wpisanie numeru rachunku bankowego. Jest do uprawnienie, a nie 
obowiązek Quasikonsumenta i stanowi wyraźną zgodę, o której mowa w przywołanym wyżej przepisie art. 32 ust. 
2 ustawy o prawach konsumenta. 
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Załącznik nr 2 do umowy o świadczenie usług dostępu do platformy GreenTransit - Specyfikacja Usług dodatkowych 
 
 
 

SPECYFIKACJA USŁUG DODATKOWYCH 
 
L.p. Rodzaj Usługi dodatkowej Termin realizacji Specyfikacja Usługi dodatkowej 

1.  przygotowanie i realizacja 
integracji między systemami 
wykorzystywanymi 
w przedsiębiorstwie 
Użytkownika a Platformą 
GreenTransit, polegająca na 
udostępnieniu kluczy API, 
umożliwiających podłączenie 
systemu Użytkownika do 
Platformy GreenTransit, w celu 
zapewnienia automatycznego 
przesyłu danych dotyczących 
transportów, kontrahentów czy 
pojazdów 

  

2.  Personalizacja Konta oraz 
Subkonta Użytkownika 

  

a. dodanie do generowanych za 
pośrednictwem Platformy 
GreenTransit przez 
Użytkownika dokumentów, 
udostępnionego uprzednio 
SHM przez Użytkownika 
Logotypu firmy Użytkownika, 

  

b.  umożliwienie Użytkownikowi 
oraz Użytkownikom 
Pochodnym korzystania za 
pośrednictwem Platformy 
GreenTransit z indywidualnych 
wzorów dokumentów 
Użytkownika udostępnionych 
SHM przez Użytkownika, 

  

c. indywidualizacja procesu 
dodawania za pośrednictwem 
Platformy GreenTransit 
informacji dotyczących 
przewozu 
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Załącznik nr 3 do umowy o świadczenie usług dostępu do platformy GreenTransit - Wzór Protokołu odbioru 
 

 
 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU 

Usług dodatkowych wykonanych przez SHM sp. z o.o. na podstawie umowy  
o świadczenie usług dostępu do platformy GreenTransit 

(dalej „Umowa”) 
 

UŻYTKOWNIK: 
Imię i nazwisko/ firma   
Adres   
NIP  
KRS (jeśli ma zastosowanie)  
Osoba działająca w imieniu 
Użytkownika 

 

 
niniejszym dokonuje odbioru 
Usług dodatkowych 
wykonanych na podstawie 
Umowy i stwierdza, że: 

 Usługi dodatkowe są wykonane w sposób kompletny, 

prawidłowy i zgodny z Umową 

 zgłasza zastrzeżenia do Usług dodatkowych 

Zastrzeżenia:  
 

 
Miejscowość  
Data  
Podpis  
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