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Regulamin internetowej giełdy wierzytelności prowadzonej przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego 

 
§1 Informacje ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania giełdy wierzytelności 

znajdującej się na stronie internetowej www.ponadnormatywni.pl, której administratorem  

i właścicielem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu 

Nienormatywnego z siedzibą w Krakowie, ul. Czarnieckiego 8/4, 30-536 Kraków. 

2. Internetowa giełda wierzytelności umożliwia wierzycielom zamieszczanie informacji o 

przysługujących im wierzytelnościach w stosunku do podmiotów prowadzących działalność w 

branży ponadgabarytowej i dźwigowej oraz ich przeglądanie. 

3. Możliwość zamieszczania informacji o wierzytelnościach jest poprzedzony procedurą 

zgłoszenia wierzytelności. 

4. OSPTN nie jest stroną umów zawieranych przez wierzycieli, dłużników i odbiorców, nie działa 

na rzecz żadnej ze stron, nie ponosi odpowiedzialności za działanie którejkolwiek ze stron 

umowy, jak również nie poręcza w żadnej formie zobowiązań zaciągniętych przez wierzycieli, 

dłużników i odbiorców, ani nie jest gwarantem wykonania umów przez żadną ze stron. 

5. Dostęp do giełdy wierzytelności jest bezpłatny. OSPTN zastrzega możliwość wprowadzenia 

opłaty za dostęp do giełdy wierzytelności po upływie jednego roku od daty jej uruchomienia. 

Wprowadzenie odpłatności stanowi zmianę niniejszego Regulaminu, o której wierzyciele 

zostaną poinformowani drogą mailową na adres e-mail podany w trakcie zgłaszania 

wierzytelności z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych.  

 

§2 Definicje 
 

1. Regulamin – przyjęty przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu 

Nienormatywnego regulamin giełdy wierzytelności. 

2. OSPTN – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego  

z siedzibą w Krakowie przy ul. Czarnieckiego 8/4, 30-536 Kraków wpisane do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000329543, NIP: 

6751416595, REGON: 120955690; 

3. Dłużnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej w stosunku do której wierzyciel posiada udokumentowaną wierzytelność; 

4. Wierzyciel – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, posiadająca udokumentowaną wierzytelność wobec Dłużnika; 

5. Odbiorca - każda osoba fizyczna, która dokonuje przeglądania wierzytelności umieszczonych 

w serwisie internetowej giełdy wierzytelności  
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6. Wierzytelność – przysługujące Wierzycielowi wymagalne uprawnienie do domagania się od 

Dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego; 

7. Dług – prawnie udokumentowany obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego ciążący na 

Dłużniku; 

8. Administrator odpowiedzialny za zarządzania portalem - Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Pracodawców Transportu Nienormatywnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Czarnieckiego 

8/4, 30-536 Kraków nr KRS: 0000329543, NIP: 6751416595, REGON: 120955690; 

9. Administrator danych osobowych Wierzycieli - Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Pracodawców Transportu Nienormatywnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Czarnieckiego 

8/4, 30-536 Kraków nr KRS: 0000329543, NIP: 6751416595, REGON: 120955690; 
10. Administrator danych osobowych Dłużników – administratorem danych osobowych 

Dłużników są Wierzyciele; 
11. 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); 

 

§3 Procedura zgłoszenia wierzytelności 
 

1. Warunkiem zgłoszenia wierzytelności jest poprawne ukończenie procesu bezpłatnego 

zgłoszenia wierzytelności w serwisie internetowej giełdy wierzytelności w trakcie której 

Wierzyciel podaje dane osobowe wymagane w procesie zgłoszenia wierzytelności oraz 

akceptuje treść Regulaminu. 

2. Zgłoszenie winno być dokonane przez Wierzyciela osobiście, a w przypadku osób prawnych 

lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zgłoszenia może 

dokonać tylko osoba, która jest umocowana do składania oświadczeń woli w imieniu tej osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.  

3. Zgłoszenie wierzytelności wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu, akceptacja 

ta jest traktowana jako oświadczenie woli w rozumieniu art. 60 kodeksu cywilnego 

akceptujące wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

4. Akceptując Regulamin Wierzyciel oświadcza, że: 

- zapoznał się z nim, zrozumiał jego treść i ją akceptuje, a także zobowiązuje się do 

przestrzegania go, 

- zobowiązuje się do podawania wszelkich danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym (w 

tym swoich danych oraz danych Dłużnika), a także ponosi odpowiedzialność prawną za 

wszelkie wprowadzone dane w serwisie internetowej giełdy wierzytelności. 

5. W trakcie zgłoszenia wierzytelności Wierzyciel podaje imię, nazwisko/nazwę firmy, NIP, adres 

e-mail które stają się jego danymi kontaktowym. 
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6. Odbiorcy uprawnieni są do korzystania z udostępnionych im zasobów serwisu internetowej 

giełdy wierzytelności, co oznacza iż mogą przeglądać i wyszukiwać informacje o 

zamieszczonych w serwisie wierzytelnościach i dłużnikach.  

 

§4 Umieszczanie wierzytelności 
 

1.  Wierzyciel uprawniony jest do umieszczania w serwisie internetowej giełdy wierzytelności 

pojedynczych wierzytelności lub grupy wierzytelności. Umieszczenie wierzytelności 

poprzedzone jest koniecznością zawarcia umowy o powierzenie OSPTN przez Wierzyciela 

przetwarzania danych osobowych Dłużników.  

2. Wierzyciel dokonując zgłoszenia wierzytelności w serwisie internetowej giełdy wierzytelności 

zobowiązany jest podać następujące dane Dłużnika: 

- firma/nazwa; 

- nr NIP; 

- adres siedziby/miejsce zamieszkania dłużnika; 

- kwota wierzytelności ze wskazaniem waluty płatności; 

- datę/daty wymagalności wierzytelności; 

3. Do zgłoszenia wierzytelności Wierzyciel zobowiązany jest załączyć wszelkie dokumenty 

dotyczące wierzytelności w formie załącznika do zgłoszenia lub drogą mailową na adres: 

info@ponadnormatywni.pl. 

4. Przed podaniem danych osobowych Dłużnika, Wierzyciel zobowiązany jest potwierdzić 

prawdziwość i aktualność tych danych we właściwym dla danego Dłużnika organie 

ewidencyjnym (CEIDG, KRS).  

5. Administrator odpowiedzialny za zarządzanie portalem może żądać od Wierzyciela w każdej 

chwili uwiarygodnienia danych podanych w trakcie rejestracji, w tym również danych 

dotyczących wierzytelności i Dłużnika poprzez przesłanie skanów wszelkich dokumentów 

związanych z wierzytelnością drogą mailową na adres: info@ponadnormatywni.pl w terminie 3 

dni roboczych od zawiadomienia pod rygorem usunięcia z serwisu wszelkich zamieszczonych 

przez niego danych. OSPTN może wstrzymać publikację danych do czasu ich poprawienia 

przez Wierzyciela, w szczególności gdy są one niezgodne z informacjami dostępnymi w 

CEIDG, GUS lub KRS.  

6. Administrator odpowiedzialny za zarządzanie portalem może bez uprzedniego 

poinformowania Wierzyciela i bez podania przyczyny usunąć umieszczoną przez Wierzyciela 

informację o przysługującej mu wierzytelności w przypadku kilkukrotnej rejestracji tego 

samego podmiotu, powielania istniejącej już w serwisie internetowej giełdy wierzytelności 

informacji lub uprzednio usuniętej, uzasadnionych wątpliwości co do istnienia wierzytelności, 

umieszczania w serwisie treści o charakterze bezprawnym.  

7. Administrator odpowiedzialny za zarządzanie portalem może usunąć dane zamieszczone 

przez Wierzyciela lub uniemożliwić dostęp do tych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane 

zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, 

mailto:info@ponadnormatywni.pl
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albo gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich 

dostępu. 

8. Po upływie 3 lat od daty ostatniej aktualizacji danych Dłużnika przez Wierzyciela, OSPTN 

usuwa te dane bez konieczności uprzedniego poinformowania Wierzyciela. 

 

§5 Odpowiedzialność za umieszczone dane 
 

1. Wierzyciel uprawniony jest do umieszczania w serwisie wierzytelności wymagalnych, 

niezapłaconych co najmniej 30 dni i nie obciążonych prawami na rzecz osób trzecich.  

2. Administrator odpowiedzialny za zarządzanie portalem nie ponosi odpowiedzialności za treść i 

prawdziwość danych umieszczonych w serwisie oraz za konsekwencje prawne (cywilne, 

karne lub administracyjne) wynikłe z podania nieprawdziwych danych lub istnienia danych 

nieaktualnych. 

3. Wierzyciel ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie przez siebie wszelkich danych 

na internetowej giełdzie wierzytelności. 

4. Wierzyciel zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia o wierzytelności, nie 

później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania czynności prowadzącej do 

zaspokojenia wierzytelności lub jej wygaśnięcia oraz do systematycznego aktualizowania 

umieszczonych przez niego w serwisie danych, w szczególności dotyczących osoby Dłużnika 

i wysokości wierzytelności.  

5. Za roszczenia skierowane do OSPTN wynikające z naruszenia dóbr osobistych Dłużnika na 

skutek umieszczenia przez Wierzyciela nieprawdziwych danych, danych których 

umieszczenie na giełdzie jest zabronione przez przepisy obowiązującego prawa lub danych 

wynikających z naruszenia niniejszego Regulaminu, odpowiedzialność wobec OSPTN ponosi 

Wierzyciel. W szczególności Wierzyciel jest zobowiązany do zwrotu OSPTN wszelkich 

należności wynikających z wydanych w tym zakresie orzeczeń sądowych, ugód zawartych z 

Dłużnikiem, kar finansowych nałożonych na OSPTN przez organy administracyjne, kosztów 

obsługi prawnej oraz wszelkich innych kosztów związanych z obsługą wierzytelności. 

 
§6 Ochrona danych osobowych – Dane osobowe Wierzycieli 

 
1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Czarnieckiego 8/4, 30-536 Kraków wpisane do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000329543, NIP: 6751416595, REGON: 

120955690 jest administratorem danych osobowych Wierzycieli. 

2. Wszelkie dane osobowe podane przez Wierzycieli będą przetwarzane przez OSPTN 

wyłącznie: 

- w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
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- w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Wierzyciela(art. 6 ust. 1 

lit. b RODO); 

- w celu księgowo-podatkowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO) 

- w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c 

RODO); 

- w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f 

RODO) tj. m.in., udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski. 

3. Odbiorcami danych osobowych Wierzycieli są podmioty przetwarzające dane osobowe na 

podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych z Administratorem danych; 

4. Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich – Szwajcarii oraz Stanów 

Zjednoczonych Ameryki. Komisja Europejska w drodze decyzji uznała, iż Szwajcaria 

zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej, 

natomiast ochronę danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów 

Zjednoczonych Ameryki zapewnia porozumienie Tarcza Prywatności UE-USA; 

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Wierzyciel 

posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. 

6. Wierzyciel ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Okres przetwarzania danych osobowych Wierzycieli jest uzależniony od celu, w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe Wierzycieli będą przechowywane, jest 

obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

- przepisy prawa, które mogą obligować OSPTN do przetwarzania danych przez określony 

czas (np. ustawa o rachunkowości); 

- okres, przez jaki są świadczone usługi; 

- okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora; 

- okres, na jaki została udzielona zgoda. 

8. Wierzyciel ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano 

na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

 

§7 Ochrona danych osobowych – Dane osobowe Dłużników 
 

1. Administratorem danych osobowych Dłużników są Wierzyciele którzy dokonali wprowadzenia 

ich danych do serwisu internetowej giełdy wierzytelności. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie 

danych osobowych nie jest wymagana – podstawą do przetwarzania danych osobowych 

Dłużnika bez jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
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2. Przetwarzanie danych osobowych Dłużnika następuje w celu poinformowania Odbiorców 

serwisu giełdy wierzytelności o elementach przedmiotowych i podmiotowych konkretnych 

wierzytelności. 

3. Przetwarzanie przez OSPTN danych osobowych Dłużników następuje każdorazowo w oparciu 

o zawartą między Wierzycielem a OSPTN umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

4. OSPTN nie ponosi odpowiedzialności za skutki upublicznienia, pozycjonowania i ujawnienia  

w Internecie wystawianych przez Wierzycieli danych osobowych Dłużników, również po ich 

usunięciu z portalu. 

 

§8 Reklamacje 
 

1. Dłużnik ma prawo do zgłoszenia uzasadnionego żądania usunięcia informacji dotyczącej jego 

zadłużenia poprzez zgłoszenie tego żądania w formie elektronicznej na adres poczty 

elektronicznej: info@ponadnormatywni.pl. Żądanie takie musi być zawierać dane kontaktowe, 

być szczegółowo uzasadnione i zawierać precyzyjne określenie danych, których zmiany lub 

usunięcia domaga się Dłużnik, a także zawierać dowody na okoliczność jego zasadności (np. 

potwierdzenie przelewu na okoliczność nieistnienia długu) pod rygorem pozostawienia go bez 

rozpoznania.  

2. Po otrzymaniu od Dłużnika żądania usunięcia informacji dotyczącej jego zadłużenia, OSPTN 

może wstrzymać jej publikację lub dokonać jej usunięcia jeżeli uzna to za uzasadnione.  

3. OSPTN niezwłocznie przekazuje żądanie Wierzycielowi przesyłając mu jego kopię drogą 

elektroniczną.  

4. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania o którym mowa w ust. 3 Wierzyciel 

zobowiązany jest do: 

- usunięcia lub modyfikacji informacji dotyczącej zadłużenia Dłużnika, jeżeli uzna 

żądanie Dłużnika za zasadne;  

- potwierdzenia OSPTN prawdziwości zamieszczonych danych, w sytuacji gdy uzna 

żądanie Dłużnika za niezasadne. W takiej sytuacji Wierzyciel składa oświadczenie, że 

wierzytelność istnieje, jest zgodna z wymogami Regulaminu serwisu i ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za treść zamieszczonej informacji. Oświadczenie to 

zostanie przekazane przez OSPTN Dłużnikowi jako odpowiedź na żądanie usunięcia 

długu, niezwłocznie po jego otrzymaniu od Wierzyciela. Dalsze roszczenia dotyczące 

usunięcia długu z serwisu, Dłużnik powinien kierować bezpośrednio do Wierzyciela.  

5. OSPTN zastrzega sobie prawo do wezwania Wierzyciela do przesłania mu dokumentów 

związanych z wierzytelnością. 

6. Brak reakcji ze strony Wierzyciela w terminie określonym w ust. 4 lub niewykonanie 

obowiązku wskazanego w ust. 5 spowoduje, że OSPTN może dokonać zmiany lub usunięcia 

informacji o wierzytelności zgodnie z żądaniem Dłużnika. 
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§9 Ujawnienie danych osobowych Wierzycieli 
 

OSPTN zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych Wierzyciela uprzedniej jego zgody, 

jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i o ich ujawnienie zwrócą się 

upoważnione do tego organy lub instytucje publiczne. 

  

§10 Doręczenia 

 

Wszelkie doręczenia są skuteczne w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli nastąpiły na adres 

poczty elektronicznej wskazany przez Wierzyciela podczas dokonywania zgłoszenia wierzytelności.  

  

§11 Zmiany Regulaminu 

  

1. Administratorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. Każdorazowa zmiana Regulaminu nie wymaga akceptacji ze strony Wierzyciela, Dłużnika, 

Odbiorcy.  

  

§12 Sprawy nieuregulowane 

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 

  

§13 Klauzula salwatoryjna 

 

Stwierdzenie nieważności bądź nieskuteczności jakiegokolwiek z postanowień niniejszego 

Regulaminu nie wpływa na jego ważność w pozostałym zakresie. 

  

§14 Sąd właściwy i prawo właściwe 

 

Wszelkie spory powstałe w wyniku stosowania niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby OSPTN, na podstawie przepisów prawa polskiego. 

  

§15 Data wejścia w życie 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życiem jego opublikowania w serwisie tj. z dniem …………………… 

 


