
Regulamin korzystania z Serwisu:  www.polskasiectaxi.pl  
i Aplikacji PST19123

Partner/Kierowca

Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu www.polsksiectaxi.pl i Aplikacji PST19123 przez Użytkownika 
precyzuje zasady współpracy Usługodawcy i Użytkownika (zgodnie z umową o współpracy) w szczególno-
ści korzystania przez Użytkownika z Serwisu www.polsksiectaxi.pl i Aplikacji PST19123 oraz innych usług 
oferowanych przez Usługodawcę, stanowiąc jednocześnie integralną i wiążącą Użytkownika część umowy 
o świadczenie usług.

Użytkownik zobowiązany jest w ramach korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę do prze-
strzegania wszelkich obowiązujących w zakresie przewozu osób przepisów prawa (krajowego, UE), w tym 
również wszelkich obowiązujących przepisów prawa miejscowego o przewozie osób, taryf opłat za przewozy 
oraz ustaw/rozporządzeń dot. taryf opłat za przewozy. Użytkownik może przyjmować zlecenia na świadczenie 
usługi przewozu osób tylko wówczas i tylko tam, gdzie jest to dopuszczalne na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa i w zakresie przysługujących mu uprawnień.

§1
Definicje

Aplikacja – aplikacja PST19123, umożliwiająca pasażerom zamawianie usługi  przewozu osób taksów-
ką, bez konieczności dzwonienia i łączenia się z centralą, jedynie poprzez urządzenie mobilne, a kierowcom 
umożliwiająca odebranie  informacji o zapotrzebowaniu na świadczenie usług przewozu osób i przyjęcie ta-
kich zleceń.

Serwis – witryna znajdująca się pod adresem www.polskasiectaxi.pl

Administrator i właściciel serwisu – „Pyrylandia  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ZX Spec-
trum Spółka Komandytowa” z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-971), przy ulicy Bułgarskiej 20A, nr 
KRS 0000428018, NIP 1132857471, REGON 146238777, adres mail: ZX_Spectrum@vp.pl

Usługodawca – Polska Sieć Taxi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Poprawna 46A, 
(kod pocztowy 03-984),  nr KRS 0000494571, NIP: 9522128110,  REGON:147075337, adres mailowy:  
biuro@polskasiectaxi.pl

Partner  – każda korporacja taksówkowa współpracują z  usługodawcą – Polską Siecią  Taxi Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Poprawna 46A, 03-984  Warszawa,  KRS 0000494571, NIP: 
9522128110,  REGON:147075337

Pasażer – każda osoba, która korzysta z Serwisu lub/i pobrała Aplikację TaxiDo i za (ich) jej pomocą 
zgłasza zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi przewozu osób i za ich pośrednictwem Aplikacji może za-
wrzeć umowę przewozu osób.

http://www.polskasiectaxi.pl
mailto:biuro@polskasiectaxi.pl


Użytkownik ( Przewoźnika) – użytkownik platformy PST ( serwis i aplikacja)   a jedno-
cześnie podmiot wykonujący przewóz osób (tj. licencjonowany taksówkarz), który za jej pomocą 
przyjmuje zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z usługi przewozu osób przez Pasażera 

i wykonuje przewóz.

Dane identyfikacyjne Użytkownika – dane przekazywane przez Użytkownika Aplikacji w celu prawi-
dłowej realizacji umowy współpracy i korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, tj. imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, numer rejestracyjny samochodu; numer licencji; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej lub odpis z KRS; zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON); numer telefonu; adres 
mailowy. 

Usługa przewozu osób – usługa transportu drogowego świadczona Pasażerom oraz Klientom Bizneso-
wym przez Użytkownika za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo 
o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późn. zm., w związku z art. 4 ust 1 Ustawy z 06.09.2001r. 
o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr125, poz. 874).

Urządzenia mobilne – urządzenia zdolne do łączenia z Internetem (w tym smartfony i tablety PC), za 
pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z aplikacji TaxiDO. 

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki dostępu do Serwisu i korzystania z Aplikacji.

Pasażer, Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która ma zamiar korzystać lub korzysta z Serwisu, 

w tym za jego pomocą zgłasza zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi przewozu osób.

§2
Warunki ogólne

1.  Jedynym właścicielem i administratorem Serwisu i Aplikacji jest firma „Pyrylandia  Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością ZX Spectrum Spółka Komandytowa” , zwana dalej Usługodawcą.

2. Tylko Usługodawca ma wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu i do Aplikacji (w tym jego 
powielania, dystrybucji i modyfikacji), w tym do ich  projektu, kodu źródłowego, konstrukcji i różnych 
składowych.

3. Korzystanie z Serwisu i z Aplikacji jest bezpłatne dla użytkowników Internetu (poza ewentualnymi koszta-
mi nabycia urządzeń mobilnych oraz kosztami transmisji danych naliczonymi przez operatora, zapewnia-
jącego połączenie internetowe). 

4. Serwis zawiera wszelkie informacje potrzebne do korzystania z jego zasobów i z Aplikacji.

§3
Ogólne zasady korzystania z Aplikacji PST19123

1. Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych z dostępem do internetu, tj. smartfonach z systemem opera-
cyjnym Android, iOS, Windows Phone.

2. Do korzystania z Aplikacji wymagana jest usługa transmisji danych.
3. Aplikację można pobrać w Serwisie oraz w Google Play (w przypadku smartfona z systemem operacyj-



nym Android), AppStore (w przypadku smartfona z systemem operacyjnym iOS) i Windows Store 
(w przypadku smartfona z systemem operacyjnym Windows Phone).
4. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi pozyskanie zlecenia na wykonanie usługi przewozu osób. 
5. Aplikacja stwarza możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu Pasażerów oraz Klientów 

Biznesowych/Pracowników Klientów Biznesowych (przesyłających informację o swojej potrzebie skorzy-
stania z usługi przewozu osób) z Użytkownikami Aplikacji, jako potencjalnymi podmiotami wykonującymi 
usługę przewozu osób. 

6. Po wysłaniu przez Pasażera - poprzez Aplikację - informacji o potrzebie skorzystania z usługi przewozu 
osób, Aplikacja przekazuje tę informację do Użytkowników, którzy znajdują się w najbliższej odległości od 
Pasażera, a zatem potencjalnych stron umowy o przewóz osób zawartej z Pasażerem.

7. Zawarcie umowy przewozu osób pomiędzy Pasażerem albo Klientem Biznesowym, a Użytkownikiem na-
stępuje poprzez złożenie oświadczeń woli: Pasażera albo Klienta Biznesowego poprzez złożenie zamó-
wienia na usługę przewozu osób poprzez Aplikację oraz serwis internetowy, a następnie przez Kierowcę 
poprzez przyjęcie informacji o zapotrzebowaniu i zgodę na wykonanie usługi przewozu osób.

8. Działanie Aplikacji polega zatem wyłącznie na pośredniczeniu w przekazaniu Użytkownikowi informacji 
o potrzebie uzyskania usługi przewozu osób przez Pasażerów albo Klientów Biznesowych/Pracowników 
Klienta Biznesowego, Pasażerowi albo Klientowi Biznesowemu/Pracownikom Klienta Biznesowego zaś 
o dostępnych Użytkownikach gotowych świadczyć tę usługę, w efekcie której może dojść do zawarcia 
umowy przewozu pomiędzy Pasażerem albo Klientem Biznesowym/Pracownikiem Klienta Biznesowego 
a Użytkownikiem. Na skutek skorzystania z Aplikacji pomiędzy Usługodawcą i Pasażerem albo Klientem 
Biznesowym nie dochodzi do zawarcia umowy o przewóz osób. Umowa o przewóz osób może zostać 
zawarta wyłącznie pomiędzy Pasażerem albo Klientem Biznesowym i Użytkownikiem na warunkach wska-
zanych w Regulaminie. 

§4
Płatności związane z korzystaniem z Aplikacji i Serwisu oraz z korzystaniem z usługi przewozu 

osób

1. Pobranie i instalacja Aplikacji jest bezpłatna. Jednakże w związku z koniecznością zainicjowania połą-
czenia internetowego operator zapewniający połączenie internetowe może naliczyć opłatę za połączenie 
i transmisję danych zgodną z cennikiem tego operatora.

2. Pasażer oraz Klient Biznesowy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z używaniem Aplikacji, poza 
ewentualnymi kosztami transmisji danych naliczonymi przez operatora, zapewniającego połączenie inter-
netowe oraz kosztami zakupu urządzenia mobilnego. 

3. Użytkownik - Pobranie i instalacja Aplikacji jest bezpłatna. 
4. Cennik opłat abonamentowych za dostęp do bazy zleceń stanowi załącznik do regulaminu.
5. Rozliczenie usługi przewozu świadczonej przez Użytkownika na rzecz Pasażera albo Klienta Biznesowego 

następuje na podstawie umowy przewozu osób. Koszty zamówionych poprzez Aplikację kursów przejazdu 
taksówką zgodne są z cennikiem obowiązującym w korporacji taksówkowej, której kierowca wykonuje 
kurs.

6. Opłatę za usługę przewozu co do zasady pobiera od Pasażera Użytkownik.  Płatność można zrealizować 
gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.

7. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia odmiennego systemu rozliczeń w szczególności róż-
ne formy bezgotówkowego rozliczania z pasażerami np. w drodze płatności za pośrednictwem systemu 
pre-paid Aplikacji, za pomocą Elektronicznej Karty Klienta albo Klienta Biznesowego/Pracowników KB. 
W takich sytuacjach Użytkownik nie będzie pobierał opłaty od Pasażera albo Klienta Biznesowego/Pra-



cowników KB lub będzie pobierał opłatę częściową w zależności od przyjętych przez Usługodawcę 
form rozliczeń.

§5
Warunki rozliczenia między Usługodawcą a Użytkownikiem

1. Wysokość prowizji, kar i innych należności Usługodawcy znajduje się w cenniku. Cennik stanowi załącznik 
do umowy o współpracy zawartej z Użytkownikiem. 

2. Za każde zakończone sukcesem pośrednictwo w pozyskaniu Pasażera albo Klienta Biznesowego/Pracow-
nika KB poprzez skorzystanie przez Użytkownika z Aplikacji, Użytkownik zapłaci ustaloną prowizję za 
pośrednictwo zgodną z każdorazowo aktualnie obowiązującym cennikiem usług. Wysokość prowizji jest 
stała, ryczałtowa i niezależna od przychodu osiągniętego przez Użytkownika dzięki realizacji zlecenia prze-
wozu osób za pośrednictwem Aplikacji oraz serwisu internetowego.

3. Rozliczenie prowizji należnej Usługodawcy za przewozy osób zrealizowane z poszczególnymi Użytkowni-
kami, którzy za pośrednictwem Aplikacji uzyskali zlecenie, następować będzie raz w miesiącu, w oparciu 
o dane zawarte w systemie obejmujące: dane identyfikacyjne taksówkarza; miejsce podjęcia pasażera 
oraz datę i godzinę pojawienia się w taksówce pasażera. Usługodawca weryfikuje ww dane i w oparciu 
o ilość uzyskanych zleceń ustala łączną wysokość prowizji.

4. Rozliczenie z Użytkownikiem będącym podmiotem zatrudniającym (współpracującym) z taksówkarzami 
(np. korporacja taksówkarska), którzy pozyskali zlecenie za pośrednictwem Aplikacji, następować będzie 
analogicznie jak w pkt 2 i 3 powyżej, z uwzględnieniem rozliczenia prowizji dla każdego z Użytkowników 
(poszczególnych taksówkarzy) współpracujących z danym podmiotem zatrudniającym (współpracującym) 
taksówkarzy.

5. W oparciu o dane pozyskane w systemie Aplikacji Usługodawca wystawia Użytkownikowi fakturę VAT. 
Faktura VAT płatna jest w terminie 7 dni od jej wystawienia. Zapłata następuje poprzez zezwolenie na 
obciążenie konta, gdy należna kwota stanie się wymagalna lub przelewem na rachunek bankowy Usługo-
dawcy. Wybór formy płatności nastąpi w umowie o współpracę. Koszty dotyczące korzystania z poszcze-
gólnych form płatności są dostępne dla Użytkownika - w CENNIKU.

6. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośred-
nictwem poczty elektronicznej (drogą e-mail) na adres wskazany przez Użytkownika.

§6
Obowiązki Użytkownika 

1. By móc rozpocząć współpracę z Usługodawcą i korzystać z Aplikacji, Użytkownik musi posiadać wszyst-
kie wymagane przepisami prawa pozwolenia na przewóz osób taksówkami lub pracować dla posiadacza 
takich zezwoleń. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich wymaganych przepisami prawa obowiązków 
zastrzeżonych dla przewoźników świadczących usługi przewozu osób (w tym posiada sprawne urządzenia 
typu: taksometr z ważnym dowodem legalizacji, dodatkowe światło z napisem „TAXI”, umieszczone na 
dachu pojazdu).  Tablet, czytnik kart

2. Użytkownik musi udokumentować przed Usługodawcą spełnienie wymogów opisanych powyżej, w §7 ust. 
1, poprzez przedłożenie przy zawarciu umowy o współpracy wymaganych prawem zezwoleń i dokumen-
tów potwierdzających status prawny działalności Użytkownika (typu: licencja na wykonywanie przewozu 
osób; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS; zaświadczenie 
o nadaniu numeru NIP i REGON). Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za aktualność 
i zakres posiadanych uprawnień. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczenie przez 



Użytkownika usług przewozu osób bez wymaganych upoważnień lub z przekroczeniem ich zakresu.  
3. W sytuacji, gdy Użytkownik, będący pracownikiem (zleceniobiorcą lub współpracownikiem, 
działającym na innej podstawie prawnej) podmiotu zatrudniającego (współpracującego, zlecają-
cego) taksówkarzy wykonujących usługi przewozu osób, nie może samodzielnie zawrzeć umowy 

o współpracy i  nie jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, musi dostarczyć zgodę swojego praco-
dawcy na korzystanie z Aplikacji.

4. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w sytuacji braku wymaganej zgody pracodawcy 
(współpracownika; zleceniodawcy) lub przekroczenia przez Użytkownika zakresu udzielonej mu zgody. 
W sytuacji skierowania do Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń (bezpośrednich/pośrednich), w związku 
z brakiem zgody, o której mowa powyżej lub przekroczenia zakresu takiej zgody, Użytkownik zwolni i za-
bezpieczy Usługodawcę od wszelkich roszczeń (odszkodowawczych, kar itp.), jakie mogą zostać i zostaną 
wobec niego skierowane przez jakiekolwiek osoby fizyczne, prawne, Instytucje, Urzędy i inne podmioty, 
w tym zabezpieczy i poniesie koszty reprezentacji prawnej ustanowionej przez Usługodawcę.

5. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji, Serwisu i usług oferowanych przez Usługodawcę, odbywa się 
na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy o współpracy (w tym również, jeżeli zostaną zawarte, 
innych umów typu: najem smartfonów, tabletów, akceptacji płatności bezgotówkowych itp.) oraz na pod-
stawie Regulaminu będącego integralną częścią tych umów. 

6. Przed podpisaniem umowy i korzystaniem z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się 
z treścią Regulaminu. 

7. Podpisanie umowy i korzystanie z Aplikacji oraz serwisu internetowego jednoznaczne jest z zaakceptowa-
niem postanowień Regulaminu, które stają się integralną częścią umowy.

8. Wraz z podpisaniem umowy o współpracy Użytkownik udostępnia Usługodawcy dane identyfikujące Użyt-
kownika, na podstawie których Usługodawca tworzy Profil danego Użytkownika i Konto Użytkownika. 
Każdy Użytkownik otrzymuje zastrzeżony wyłącznie dla niego numer identyfikacyjny Użytkownika (USER 
ID). Dopiero wówczas, na podstawie Regulaminu Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z Aplika-
cji i Serwisu oferowanego przez Usługodawcę.

9. Użytkownik zobowiązany jest do podawania swoich danych osobowych w sposób zgodny z prawdą, kom-
pletny i zgodny z poszczególnymi wytycznymi Usługodawcy. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizo-
wania tych danych i sprawdzania ich niezwłocznie po powstaniu przyczyny zmiany, bez jakiegokolwiek 
wezwania ze strony Usługodawcy.

10.  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji i Serwisu tylko w sposób zgodny z ich 
przeznaczeniem.

11.  Użytkownik zobowiązuje się świadomie nie wywierać negatywnego wpływu na działanie Aplikacji i Serwisu, 
nie powodować jej przeciążeń i uszkodzeń.

12.  Użytkownik nie może sam, ani też z pomocą osób trzecich, obchodzić lub zmieniać zabezpieczeń Aplikacji.
13.  Użytkownik jest zobowiązany na posiadać stałe zainstalować w taksówce urządzenie mobilne, niezbędne 

do korzystania z Aplikacji, a podczas jego użytkowania jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących 
lokalnie przepisów, odpowiednich ustaw o ruchu drogowym. 

14.  Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania powierzonych mu urządzeń ściśle do celów uzyskania 
dostępu do Aplikacji i odpowiada za to, aby urządzenie było naładowane i włączone, a Aplikacja umożli-
wiająca dostęp do serwisu przez cały czas pracy włączona. 

15.  Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do udostępnionego przez Aplikację oprogramowania. Zabra-
nia się całkowitego lub częściowego kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oraz reprodukowa-
nia udostępnionego oprogramowania. 

16.  Użytkownik nie jest uprawniony do umożliwiania osobom trzecim dostępu do Aplikacji. Użytkownik ponosi 
pełną i wyłączną odpowiedzialność za poufność i bezpieczeństwo swojego konta. Użytkownik zobowiąza-
ny jest także do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego 



konta w Aplikacji przez osoby trzecie. 
17.  Użytkownik zobowiązuje się nie przetwarzać, ani w żaden inny sposób nie wykorzystywać 
danych osobowych pozostałych użytkowników Aplikacji, w tym Pasażerów i innych Użytkowników, 
które zostaną mu udostępnione podczas korzystania z Aplikacji.

18.  Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie prawa podczas korzystania z Apli-
kacji.

19.  Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia szkody w stosunku do Usługodawcy, która powstała w przy-
padku naruszenia jakiejkolwiek zasady korzystania z Aplikacji. 

20.  Jeśli w związku z korzystaniem z Aplikacji Użytkownik dopuścił się naruszenia prawa (w tym obowiązują-
cych go umów, porozumień, ustaleń), to zwolni on i zabezpieczy Usługodawcę od odpowiedzialności wo-
bec wszelkich osób trzecich (w tym osób fizycznych, prawnych, Urzędów, Instytucji i innych), w zakresie 
jakichkolwiek kierowanych (w tym również potencjalnych) do Usługodawcy roszczeń, w tym zabezpieczy 
i poniesie koszty reprezentacji prawnej ustanowionej przez Usługodawcę.

21.  W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Aplikacji (tj. naruszenia Regulaminu czy 
łączących strony umów), Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługo-
dawcy. 

22.  W razie gdyby osoby trzecie miały dochodzić roszczeń w stosunku do Usługodawcy, ze względu na naru-
szenie prawa przez Użytkownika, zobowiązany jest on do szczegółowego i niezwłocznego poinformowania 
Usługodawcy.

§7
Obowiązek przyjęcia zlecenia na przewóz osób

 
1. Użytkownik zobowiązuje się do bycia zalogowanym w udostępnionym przez Usługodawcę systemie przez 

cały okres wykonywania dla Pasażerów i Klientów Biznesowych usług przewozu osób.
2. Użytkownik zobowiązany jest do przyjęcia zlecenia usługi przewozu osób i realizacji tego zlecenia, w sy-

tuacji gdy:
2.1. był zalogowany w systemie (aplikacja była aktywna), na skutek czego był widoczny dla potencjalnych 

Pasażerów i Klientów Biznesowych;
2.2. jego status był oznaczony jako „wolny”;
2.3. przyjął zamówienie usługi przewozu osób, złożone za pomocą Aplikacji przez Pasażera i Klienta Bizne-

sowego (ofertę świadczenia usług przewozu). 
3. Użytkownik zobowiązany jest do stałego aktualizowania statusu swojej taksówki (wolna lub zajęta) w Apli-

kacji, aby dzięki temu Pasażerowie oraz Klienci Biznesowi/Pracownicy KB mogli przez cały czas rozpozna-
wać aktualny status taksówki. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe oznaczenie statusu swojej 
taksówki. 

4. W sytuacji otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na realizację usługi przewozu osób (poprzez radio, 
telefon, za pomocą Aplikacji TaiDo, bądź w sytuacji gdy do taksówki wsiądzie pasażer z postoju), Użyt-
kownik może przejść w stan realizacji kursu zewnętrznego, tryb „Zajęty”. W pozostałych przypadkach 
Użytkownik powinien pozostawać w stanie oczekującym na zlecenie.

§8
Zobowiązania Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, prawdziwość, kompletność informacji prze-
kazywanych za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu oraz za ich otrzymywanie przez Pasażera, Klienta Bizne-
sowego/Pracownika Klienta Biznesowego, jak i Kierowcę, we właściwym czasie. 



2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby w Aplikacji i w Serwisie były dostępne jedynie ak-
tualne treści. 
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w Serwisie 
i w Aplikacji oraz zmian, bądź aktualizacji treści zawartych w Serwisie i w Aplikacji. 

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody, które poniesie Pasażer albo Klient Biznesowy na skutek 
korzystania z Aplikacji, tylko jeżeli powstały wyłącznie z winy umyślnej Usługodawcy. Dotyczy to w szcze-
gólności przypadków, w których doszło do powstania szkody na skutek nieprawidłowego, niepełnego lub 
opóźnionego przekazania informacji lub na skutek braku dostępności czy awarii Aplikacji. wynikających 
z zaniechania Usługodawcy.

5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania, na 
skutek korzystania z Aplikacji tylko wówczas, gdy uszkodzenia te powstaną wyłącznie z winy umyślnej 
Usługodawcy. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania, 
utratę danych plików i dokumentów przechowywanych na urządzeniach mobilnych i komputerach Użyt-
kownika, ani za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci 
Internet, zwłaszcza włamaniami do systemu, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem wi-
rusami systemu.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przewozu osób wykonywanych 
przez Użytkownika ( korporacje taksówkowe.)

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i odnośniki do stron internetowych, które należą do 
osób trzecich i zostały umieszczone w Serwisie lub w Aplikacji.

9. Odpowiedzialność za treści upubliczniane oraz rozpowszechniane przez Pasażerów, Klientów Biznesowych 
lub Użytkowników w ramach Aplikacji i w Serwisie, spoczywa wyłącznie na Pasażerach, Klientach Bizne-
sowych i Użytkownikach je zamieszczających. Pasażerowie, Klienci Biznesowi, jak i Użytkownicy zamiesz-
czający jakiekolwiek  treści w Serwisie i Aplikacji, zobowiązani są działać zgodnie z prawem, z poszanowa-
niem ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, norm moralnych i obyczajowych. Jeżeli publikacje 
naruszają wskazane powyżej zasady, to Usługodawca jest upoważniony do ich niezwłocznego usunięcia.

10.  Do korzystania z Serwisu i Aplikacji wymagana jest usługa transmisji danych. Usługodawca nie bierze 
odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku tej transmisji po stronie Pasażera, Klienta Biznesowego 
i Użytkownika.

11.  Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych zawartych na mapach Google Maps, 
z których korzysta Aplikacja. 

12.  Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe i niezawinione przez Usługodawcę działanie 
mechanizmów Aplikacji.

13.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz 
związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Serwisu i Aplikacji. Usługodawca powiadomi o dacie 
ich przeprowadzenia nie później niż 7 dni wcześniej oraz postara się, aby czynności te nie były długotrwa-
łe i nie zakłócały korzystania z Serwisu i Aplikacji. 

14.  Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji i Serwisu (w tym do elementów graficznych i do logo) oraz ich 
układu i kompozycji, umieszczonych w samej Aplikacji i w Serwisie, przysługują Usługodawcy, za wyjąt-
kiem oznaczeń jego partnerów.

15.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za ko-
rzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

16.  Usługodawca w dowolnej chwili zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany Aplikacji w szczególności 
w celu jej dalszego rozwoju, ulepszenia pod względem jakościowym, rozszerzenia profilu usług. O zmia-
nie Aplikacji Usługodawca powiadomi w Serwisie na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian Aplikacji 
w życie.



§9
Ochrona danych osobowych i wizerunku Użytkownika

1. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika korzystającego z Aplikacji (Imię, Nazwisko, Numer 
telefonu oraz Lokalizacje) będą przechowywane i przetwarzane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) i ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Wszystkie zgromadzone przez Usługodawcę dane osobowe Użytkownika są przechowywane i przetwarza-
ne w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji oraz w celu realizacji usług i współ-
pracy w ramach zawartych przez strony umów oraz w celach związanych z używaniem i korzystaniem 
z Aplikacji, na które Użytkownik wyrazi zgodę. 

3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobo-
wych.

4. Usługodawca jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostęp-
nionych przez Kierowców, Pasażerów oraz Klientów Biznesowych. Dane te są zabezpieczone przed dostę-
pem osób nieupoważnionych. 

5. Wraz z rozpoczęciem korzystania z Aplikacji i akceptacją Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gro-
madzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach wskazanych w Re-
gulaminie, w szczególności w celu ujawniania i przekazywania danych Indentyfikacyjnych Użytkownika 
poszczególnym Pasażerom i Klientom Biznesowym/Pracownikom KB zalogowanym w systemie, zgłaszają-
cym zapotrzebowanie na świadczenie usługi przewozu osób. 

6. Wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich aktualizowania i poprawiania.
8. Pasażer oraz Klient Biznesowy/Pracownik Klienta Biznesowego może w dowolnym momencie, w formie 

pisemnej (na adres e-mail www.polskasiectaxi.pl lub na adres siedziby Usługodawcy), cofnąć swoją zgodę 
na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, co będzie jednoznaczne z zamknięciem 
jego konta przez Usługodawcę i zakończeniem współpracy.

9.  Użytkownik wyraża zgodę na zlokalizowanie (dane z nadajnika GPS) i przekazanie swojej lokalizacji, jak 
również nazwy Użytkownika i innych danych identyfikujących Pasażerów i Klientów Biznesowych, którzy 
składają zamówienie usługi przewozu osób za pomocą Aplikacji.

10.  Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę 
danych osobowych, w celach związanych z reklamą, badaniami rynku lub do zgodnego z popytem 
kształtowania ofert, jak również do tworzenia profili Pasażerów i Klientów Biznesowych. Wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i może zostać w dowolnym momen-
cie, w formie pisemnej, cofnięte przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega, że profile Pasażerów i Klien-
tów Biznesowych nie będą łączone z odpowiednimi danymi. 

11.  Użytkownik wyraża także zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, niezbędnych do umożliwienia 
korzystania z Aplikacji i do rozliczenia ich (dane dot. Używania i korzystania z Aplikacji), wyłącznie 
w celu prawidłowego wykonania zawartych przez Usługodawcę umów. Tego typu dane dot. używania 
i korzystania z Aplikacji są w szczególności cechami pozwalającymi na identyfikację Użytkownika, poprzez 
podanie czasu rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Aplikacji oraz zakresu danego użycia i informacji 
o wykorzystanych mediach telekomunikacyjnych. 

12.  Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w celach związanych z wypełnie-
niem zasad Regulaminu lub dochodzeniem roszczeń prawnych, związanych z realizacją Regulaminu lub 
wiążących strony umów.  

13.  W celu otrzymania dalszych informacji, wyświetlenia treści, dostępu, aktualizacji lub cofnięcia udzielonej 
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zgody na przetwarzanie danych Użytkownika, prosimy o kontakt za pośrednictwem strony www.
polskasiectaxi.pl  lub na bezpośredni, aktualny adres Usługodawcy, wskazany na stronie interne-
towej.
14.  Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę jego wizerunku, 

w postaci udostępnionego zdjęcia typu paszportowego, w celu stworzenia Profilu Użytkownika. Użytkownik 
wyraża zgodę na umieszczenie jego zdjęcia na Profilu i dostępności tegoż Profilu (wraz z umieszczonym 
zdjęciem) dla Pasażerów i Klientów Biznesowych korzystających z Aplikacji, a także w zakresie w jakim 
będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy o współpracy, jak i prawidłowego funkcjonowania 
Aplikacji.

§10
Zakończenie obowiązywania umowy o współpracy/ 

pozbawienie możliwości korzystania z Aplikacji i zaprzestanie świadczenia usług przez 
Usługodawcę

1. Umowa o współpracy zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać w dowolnej chwili wypowiedziana 
przez obie strony, ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyn, z pisemnym powiadomieniem 
drugiej strony.

2. Umowa ulega automatycznemu zakończeniu, bez konieczności złożenia wypowiedzenia wówczas, gdy:
2.1. Użytkownik utraci prawo do należących do niego taksówek lub samochodów na wynajem, uczestni-

czących w publicznym ruchu drogowym;
2.2. Użytkownik utraci wymagane prawem uprawnienia do świadczenia usług przewozu osób. 

3. W sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z prawa lub/i łą-
czących strony umów (w tym Regulaminu), Użytkownikowi może zostać tymczasowo (lub na stałe) zablo-
kowany dostęp i możliwość korzystania z Aplikacji. Zablokowanie może nastąpić również wówczas, gdy:
3.1. Użytkownik nie wypełni w terminie swojego zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia (prowizji) na-

leżnej Usługodawcy,  
3.2. Użytkownik po przyjęciu zlecenia na przewóz lub wstępnej rezerwacji nie wykona usługi przewozu
3.3. Użytkownik pozostaje długotrwale, tzn. więcej niż trzy tygodnie niezalogowanym do systemu Apli-

kacji lub też pozostaje przez długi czas w trybie „Zajęty”, co uniemożliwia wysyłanie do niego przez 
system Aplikacji zapytań zleceń przewozu osób.

 

§11
Postanowienia końcowe:

1. Publikacja fragmentów lub całości materiałów zawartych w Serwisie i w Aplikacji jest możliwa wyłącznie 
przy podaniu źródła.

2. Przeglądanie, częściowe pobieranie treści udostępnionych w Serwisie jest dozwolone jedynie w celu uzy-
skania informacji do użytku osobistego, a nie komercyjnego. 

3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, 
bądź innego uprawnionego organu, za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy 
i będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Jeśli będzie to konieczne, niezgodne z prawem postanowie-
nie zostanie zastąpione przez inne.

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, z powiadomieniem Użytkowników w Aplika-
cji i w Serwisie najpóźniej na 7 dni przed wejściem zmiany Regulaminu w życie. Usługodawca zapewnia 
stałą możliwość wglądu do Regulaminu w Serwisie lub w samej Aplikacji.
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5. W terminie 5 dni od powiadomienia Użytkowników o zmianie Regulaminu Użytkownik ma pra-
wo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonych zmian. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie 
pisemnej na adres siedziby Usługodawcy. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje automatycznie ustanie 
uprawnień do korzystania z Aplikacji przez Użytkownika. 

6. Serwis wykorzystuje pliki cookies, w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu 
i nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku.

7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu i Aplikacji należy kierować 
w formie pisemnej na adres: siedziby Usługodawcy ul. Bułgarka 20A, 03-971 Warszawa bądź na adres 
mailowy: biuro@polskasiectaxi.pl.

8.    W celu umożliwienia precyzyjnej odpowiedzi, należy dokładnie przedstawić swoją uwagę lub pytanie.
9. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Pasażerów, Klientów Biznesowych i Kierowców postanowień 

Regulaminu należy kierować na adres: siedziby Usługodawcy ul. Bułgarka 20A, 03-971 Warszawa bądź 
na adres mailowy biuro@polskasiectaxi.pl. 

10. W przypadku niezgodności z niniejszym Regulaminem Usług świadczonych przez Usługodawcę, bądź 
Kierowcę, Pasażer oraz Klient Biznesowy/Pracownik KB może złożyć reklamację na adres siedziby Usługo-
dawcy ul. Bułgarka 20A, 03-971 Warszawa bądź na adres mailowy: biuro@polskasiectaxi.pl. Reklamacja 
powinna zawierać uzasadnienie. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od 
jej otrzymania.

11.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania, których skutkiem jest naruszenie Regulaminu, 
stanowią naruszenie prawa oraz postanowień Regulaminu (umowy której Regulamin jest integralną 
częścią).

12.  Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
13.  W razie jakichkolwiek kwestii spornych, pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem (a także Pasażerem 

albo Klientem Biznesowym), strony zobowiązane są w pierwszej kolejności do polubownego rozwiązania 
sporu i dopiero w razie niemożliwości takiego rozwiązania, sprawa sporna zostanie skierowana na drogę 
postępowania sądowego. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla Usługodawcy.

14.  Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.06.2014r
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