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Regulamin serwisu kantordlafirm.pl 

 

§1 Informacje ogólne 

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez Dostawcę, jego obowiązki i zakres 

odpowiedzialności oraz zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego 

kantordlafirm.pl 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu kantordlafirm.pl 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa, w tym przepisy Ustawy o usługach płatniczych. 

 

§2 Definicje 

„Dostawca” lub „Spółka” – PK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 

przy ul. Kaliska 23/32; 02-316 Warszawa, KRS: 0000541091, NIP 5252608040, Regon 360727619 

„kantordlafirm.pl” lub „Serwis” – kantor internetowy znajdujący się pod adresem 

www.kantordlafirm.pl będący własnością Spółki. 

Ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 

nr 199 poz. 1175) wraz z późniejszymi zmianami. 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U.03.153.1505 j.t. ze zm. 

„Użytkownik” – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, która dokonała poprawnej rejestracji w 

systemie. 

Umowa o świadczenie usług wymiany walutowej – umowa zawarta pomiędzy Dostawcą a 

Użytkownikiem, zawarta poprzez rejestrację Użytkownika w Serwisie, dotycząca świadczenia usług 

wymiany walut.  

Lista obsługiwanych walut – waluty krajów wskazane w §10 Regulaminu 

Panel Klienta – wydzielona część Serwisu dla Klienta, umożliwiająca zawarcie transakcji wymiany walut 

oraz składanie dyspozycji wpłat i wypłat. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych. 
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Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

w Polsce. 

Godziny pracy – godziny pracy Dostawcy, wskazane na stronie internetowej www.kantordlafirm.pl 

 

§3 Postanowienia ogólne 

1. Usługa wymiany walut dostępna poprzez Serwis kantordlafirm.pl, mając na względzie Ustawę 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, możliwa jest jedynie dla 

zarejestrowanych Użytkowników Serwisu. 

2. Dostawca zawiera drogą elektroniczną umowę o świadczenie usług wymiany walutowej 

poprzez dokonanie poprawnej rejestracji i weryfikacji Użytkownika. 

3. Użytkownik może się kontaktować z Dostawcą w następujący sposób: 

a. elektronicznie, na adres e-mail Spółki: biuro@kantordlafirm.pl 

b. telefonicznie, na numer telefonu wskazany na stronie www.kantordlafirm.pl 

c. listownie, na adres: PK CAPITAL SP. Z O.O. ul. Kaliska 23/32; 02-316 Warszawa 

4. Dostawca może się kontaktować z Użytkownikiem w następujący sposób: 

a. elektronicznie, na adres poczty e-mail wskazany w Koncie Użytkownika Serwisu, 

b. telefonicznie, na numer telefonu wskazany w Koncie Użytkownika Serwisu, 

c. listownie, na adres korespondencyjny wskazany w Koncie Użytkownika Serwisu. 

 

§4 Zawarcie umowy i rejestracja Użytkownika 

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług wymiany walutowej pomiędzy Dostawcą a 

Użytkownikiem następuje drogą elektroniczną, automatycznie poprzez zakończenie procesu 

rejestracji oraz poprawnej weryfikacji Użytkownika przez Spółkę. 

2. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. 

3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie wymaga: 

a. podania adresu e-mail, który wykorzystywany będzie jako login Użytkownika w 

Serwisie, 

b. ustalenia hasła do Serwisu, zgodnie z wymaganiami podanymi w procesie rejestracji, 

c. określenia statusu Użytkownika, 

d. wypełnienia formularza danymi, zgodnymi z ich aktualnym stanem, 

e. podania numeru telefonu komórkowego, wymaganego do procesu weryfikacji 

Użytkownika. 

4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez: 

mailto:biuro@kantordlafirm.pl
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a. zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację, 

b. weryfikację adresu e-mail, 

c. weryfikację numeru telefonu. 

5. Ukończenie procesu rejestracji potwierdzane jest przez Spółkę wiadomością e-mail wysłaną na 

wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 

6. W przypadku zagubienia hasła do Serwisu, Użytkownik ma możliwość ustanowienia nowego 

hasła poprzez opcję „Zresetuj hasło” dostępną w Serwisie. 

7. Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość zmiany adresu e-mail, hasła dostępowego 

oraz numeru telefonu poprzez odpowiednie funkcje dostępne po zalogowaniu do Serwisu. 

 

§5 Wpłata i wypłata środków 

1. W celu wymiany walut, Użytkownik dokonuje wpłaty środków pieniężnych na rachunek 

bankowy Dostawcy, wskazany w systemie. Wpłaty dokonywane są za pomocą zakładki „Portfel 

walutowy”, po wybraniu opcji „Zasil portfel”. 

2. Dostawca wskazuje tytuł przelewu jaki Użytkownik powinien uzupełnić przy przesyłaniu 

środków pieniężnych. 

3. Przelewy środków pieniężnych w walucie innej niż złoty polski powinny być wykonane z opcją 

SHA, czyli zachowując podział kosztów przelewu pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem. 

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przelew środków na rachunek inny, aniżeli ten 

wskazany w Panelu Klienta w systemie. 

5. Wpłata dokonana przez Użytkownika zostanie zaewidencjonowana na koncie wskazanym 

przez niego w systemie, w kwocie otrzymanej przez Dostawcę (pomniejszonej o ewentualne 

koszty realizacji przelewu). 

6. Ponadto, Spółka dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika poprzez sprawdzenie 

zapisanych przez niego w systemie rachunków bankowych Użytkownika z danymi posiadacza 

rachunku bankowego, z którego dokonana zostanie wpłata. 

7. W przypadku niezgodności, Dostawca może skontaktować się z Użytkownikiem w celu 

wyjaśnienia bądź zwrócić środki na rachunek, z którego dokonany został przelew, z 

pomniejszeniem o ewentualne opłaty bankowe związane z tym przelewem. 

8. Kantordlafirm.pl umożliwia Użytkownikom składanie dyspozycji wpłaty środków 24h na dobę, 

przez 7 dni w tygodniu. Dyspozycje te realizowane będą niezwłocznie, w dni robocze, w 

godzinach działania kantoru wskazanych na stronie internetowej www.kantordlafirm.pl 

9. Wypłata środków możliwa jest tylko i wyłącznie na zdefiniowany w systemie rachunek 

bankowy Użytkownika. 
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10. Wypłaty środków pieniężnych dokonywane są za pomocą zakładki „Portfel walutowy”, po 

wybraniu opcji „Wypłać z portfela”. Informacje o złożonych zleceniach wypłaty dostępne są w 

zakładce „Twoje zlecenia”. 

 

§6 Wymiana walut i wypłata środków 

1. Wymiana walut możliwa jest po uprzednim dodaniu w systemie minimum dwóch rachunków 

bankowych Użytkownika, z czego jeden w walucie złoty polski a drugi w walucie będącej na 

Liście obsługiwanych walut. 

2. Kantordlafirm.pl umożliwia Użytkownikom składanie dyspozycji wymiany walut przez 7 dni w 

tygodniu, 24h na dobę, z zastrzeżeniem, iż dokonuje weryfikacji i księgowania transakcji 

Użytkownika jedynie w dni robocze, w godzinach działania kantoru wskazanych na stronie 

internetowej www.kantordlafirm.pl 

3. Dostawca dokonuje realizacji wymiany walut zleconej przez Użytkownika w Systemie w 

zakładce „Wymień walutę” z wybraną opcją „Wymiana natychmiastowa”. Parametry transakcji 

muszą zawierać następujące dane: 

a. rodzaj zlecenia (kupno, sprzedaż), 

b. kwota zlecenia, 

c. waluta, 

d. wskazanie rachunku bankowego do wypłaty. 

4. Złożenie dyspozycji wymiany walut w systemie blokuje środki pieniężne przeznaczone na tę 

wymianę, określone parametrami transakcji. 

5. Wymiana walut odbywa się w oparciu o zatwierdzony przez Użytkownika kurs wymiany, 

dostępny w formatce wymiany walut pod nazwą „Twój aktualny kurs wymiany:”, zgodny z 

wybranymi przez Użytkownika parametrami transakcji (waluta, kwota zlecenia). 

6. Złożone dyspozycje wymiany walut są nieodwracalne. 

7. Potwierdzenie i dowody realizacji wymiany walutowej dostępne są w wersji elektronicznej w 

Panelu Klienta. 

8. Realizacja wypłaty środków pieniężnych, na wskazany w dyspozycji wymiany waluty rachunek 

bankowy, odbywa się niezwłocznie i uzależniona jest od rodzaju realizowanego przelewu oraz 

godzin pracy systemów bankowych. 

9. Kantordlafirm.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przekazywania środków 

pieniężnych związane ze zdarzeniami od niego niezależnymi. 
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10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Regulaminu, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami,  na które 

Dostawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).  

 

§7 Bezpieczeństwo i dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych, zbieranych i dalej przetwarzanych w związku z 

zawarciem umowy, w nawiązaniu do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest 

spółka PK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Kaliska 

23/32; 02-316 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000541091, NIP 5252608040, Regon 360727619 

2. Administrator wdrożył i realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z 

dyrektywą RODO. 

3. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych jest konieczne i wymagane podczas 

rejestracji w Serwisie. Oświadczenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego 

pola w formularzu rejestracyjnym. 

4. Administrator danych osobowych zapewnia Użytkownikowi realizację wszystkich uprawnień 

związanych z przepisami RODO, w tym prawa do bycia zapomnianym. 

5. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników takie jak: 

a. imiona i nazwisko, 

b. dane adresowe, 

c. numer dowodu osobistego, 

d. numer PESEL, 

e. adresy e-mail, 

f. numery telefonów. 

6. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są do: 

a. wykonywania przez Dostawcę obowiązków związanych z Ustawą o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy, 

b. realizacji usług świadczonych na rzecz Użytkownika w związku z Umową, 

c. kontaktu z Użytkownikiem, 

d. informowania o ofercie kierowanej do Użytkowników Serwisu. 

7. Spółka ma obowiązek przechowywać dane osobowe Użytkowników przez okres realizacji 

usługi wynikający z Umowy oraz po jej zakończeniu do końca okresu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
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8. W ramach aktywnej umowy o świadczenie usług, Użytkownik ma obowiązek poinformowania 

Spółki o wszelkich zmianach danych osobowych lub kontaktowych. Odpowiedzialność w 

związku z niedopełnieniem tego obowiązku ponosi Użytkownik. 

9. Spółka nie przekazuje ani nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym osobom lub 

podmiotom gospodarczym bez zgody Użytkownika. 

 

§8 Rozwiązanie umowy 

1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usług oferowanych przez 

kantordlafirm.pl 

2. Wypełniony formularz wypowiedzenia umowy, dostępny na stronie internetowej 

www.kantordlafirm.pl w zakładce Regulacje, należy wysłać na adres bok@kantordlafirm.pl 

3. W przypadku, gdy w chwili złożenia dyspozycji wypowiedzenia umowy Użytkownik ma 

zaewidencjonowane i niewypłacone środki w systemie transakcyjnym Spółka niezwłocznie, tj. 

nie później niż w terminie dwóch dni roboczych, dokona przelewu środków na rachunki Klienta 

zdefiniowane w systemie. 

 

§9 Reklamacje 

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku, jeśli usługi oferowane przez 

kantordlafirm.pl nie są realizowane należycie lub realizowane są niezgodnie z zapisami 

Regulaminu. 

2. Reklamację należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail bok@kantordlafirm.pl lub 

w formie pisemnej wysłanej na adres Spółki. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie 

po wystąpieniu okoliczności, których dotyczy. 

3. Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające Spółce na identyfikację Użytkownika 

oraz powinna zawierać dokładny opis zdarzenia, którego dotyczy, w tym daty, kwoty i waluty. 

4. Spółce przysługuje 14 dni od momentu otrzymania Reklamacji na jej rozpatrzenie i odpowiedź 

do Użytkownika. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie w jakiej została złożona 

reklamacja. 

mailto:bok@kantordlafirm.pl
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§10 Lista obsługiwanych walut 

1. Kantordlafirm.pl umożliwia wymianę następujących walut: PLN, USD, EUR, GBP, CHF, RUB, TRY, 

SEK, NOK, DKK, CZK 

2. Waluty nie ujęte w zestawieniu zawartym w pkt.1 mogą być dodane w Panelu Klienta dla 

Użytkownika, na wynegocjowanych warunkach. 

 

§11 Wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy 

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

1. Dokonanie przez Użytkownika przelewu środków na rachunek inny aniżeli wskazany w 

systemie. 

2. Za potencjalne korzyści utracone w wyniku niedostępności systemu wywołanego awarią lub 

pracami Serwisowymi. 

 

§12 Zmiany Regulaminu 

1. Spółka ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

2. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu bezpośrednio za pomocą 

wiadomości e-mail wysłanej przez Dostawcę na wskazany w systemie adres poczty 

elektronicznej Użytkownika, oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 

www.kantordlafirm.pl w zakładce Regulacje. 

3. Jeżeli w przeciągu 7 dni od daty przesłania do Użytkownika nowego Regulaminu nie zostanie 

zgłoszony sprzeciw wobec tych zmian, Spółka uznaje nowy Regulamin za zaakceptowany przez 

Użytkownika. 

4. Spółka prześle zmienioną wersję Regulaminu do Użytkownika na minimum 7 dni przed 

planowanym wdrożeniem zmian. 

 

 

 

 

 

 


