REGULAMIN E-FAKTUR

DEFINICJE
Usługodawca – szukampracy.pl, ul. Felczaka 11, 71-417 Szczecin, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000514668, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej 8513176955.
Klient lub Strona – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna,
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług na
podstawie Umowy zawartej z szukampracy.pl, zgodnie z którą szukampracy.pl jest
zobowiązana do wystawiania faktur za zrealizowane usługi;
e-faktura lub Faktura Elektroniczna – faktura, w tym faktura korygująca, duplikat faktury,
wystawiona w formacie elektronicznym oraz przesyłana Klientowi przez szukampracy.pl drogą
elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail;
Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a szukampracy.pl,
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dostarczania faktur drogą elektroniczną
na rzecz Klientów, w tym zasady akceptacji oraz rezygnacji z możliwości otrzymywania przez
Klientów e-faktur.
OGÓLNE
Na zasadach określonych w Regulaminie szukampracy.pl może nieodpłatnie dostarczać na
rzecz Klienta Faktury Elektroniczne na wskazany przez niego adres e-mail.
Oświadczenie Klienta o akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej, o którym
mowa w Regulaminie nie pozbawia szukampracy.pl prawa do wystawiania i przesyłania faktur,
duplikatów faktur i faktur korygujących w formie papierowej za pośrednictwem operatora
pocztowego.
Faktury elektroniczne pochodzą wyłącznie ze strony zabezpieczonej ważnym certyfikatem
SSL.
Formatem Faktury Elektronicznej jest plik PDF.
Warunkiem możliwości otrzymywania przez Klienta e-faktur na wskazany przez niego adres
e-mail jest łączne spełnienie przez Klienta następujących warunków:
1) złożenie za pośrednictwem strony internetowej szukampracy.pl oświadczenia o
akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej, zawierającego dane Klienta, tj.
w szczególności numer Klienta, numer NIP oraz adres e-mail Klienta, na który mają
być przesyłane e-faktury;
2) akceptacja postanowień Regulaminu;
Klient zobowiązany jest do posiadania na swoim komputerze zainstalowany dowolny program
zapewniający podgląd dokumentu w formacie PDF oraz utrzymywania adresu e-mail
wskazanego przez Klienta przez cały czas trwania umowy, zaś w przypadku jego zmiany, do
niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie tego adresu. W przypadku brakiu
takiego powiadomienia, faktury wysłane na dotychczasowy adres uznaje się za skutecznie
doręczone z chwilą ich przesłania na adres e-mail podany przez Klienta w dotychczasowym
Oświadczeniu.

W przypadku, gdy - na skutek zmiany formy prawnej Klienta, wystąpienia innych zmian
formalnych lub prawnych po stronie Klienta, lub przeniesienia przez Klienta na osobę trzecią
praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z szukampracy.pl – zmianie ulegną dane
złożone przez Klienta w Oświadczeniu - Klient jest zobowiązany do złożenia ponownego
Oświadczenia zawierającego aktualne dane Klienta.Uchybienie temu obowiązkowi skutkować
może zaprzestaniem przesyłania faktur drogą elektroniczną.
Usługodawca może rozpocząć wystawianie Faktur Elektronicznych w dowolnym momencie,
jednak nie wcześniej niż od momentu otrzymania Oświadczenia od Klienta oraz spełnienia
przez Klienta warunków określonych w Regulaminie.
Chwilą doręczenia e-faktury jest chwila wysłania jej do Klienta na adres e-mail wskazany przez
niego w Oświadczeniu.
REZYGNACJA
Klient może zrezygnować z otrzymywania Faktur Elektronicznych poprzez przesłanie na adres
e-mail: kontakt@szukampracy.pl wiadomości zawierającej oświadczenie Klienta o rezygnacji
wraz z podaniem nazwy firmy, numeru Klienta oraz adresu e-mail wskazanego uprzednio w
Oświadczeniu. Usługodawca zaprzestaje przesyłania e-faktur drogą elektroniczną
najwcześniej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał oświadczenie Klienta o
rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej, ale nie później niż w terminie 30 dni
od dnia następującego po dniu, w którym otrzymała ww. oświadczenie o rezygnacji z
otrzymywania faktur w formie elektronicznej.Po zaprzestaniu przesyłania faktur drogą
elektroniczną, faktury wysyłane będą za pośrednictwem operatora pocztowego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest szukampracy.pl. Dane osobowe przetwarzane są w
celu wskazanych w Regulaminie i zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
Szukampracy.pl ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

