REGULAMIN PLATFORMY HANDLOWEJ
I. OGÓLNE INFORMACJE
1. Platforma handlowa on-line, zwana dalej „Platformą”, jest własnością JCK sp. z o.o. z siedzibą
w Świdnicy (58-100) przy ul. Kazimierza Odnowiciela 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000559410, NIP: 8842754815, kapitał zakładowy: 105.000,00 zł, zwanej dalej „Pożyczkobiorcą”
lub „JCK”.
2. Dostęp do Platformy odbywa się za pośrednictwem strony internetowej JCK pod adresem [●].
3. JCK oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą obejmującą m.in. sprzedaż hurtową
i detaliczną pojazdów samochodowych, a ponadto posiada wiedzę i środki niezbędne do
prowadzenia Platformy.
4. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania i korzystania
z Platformy i jest udostępniony na stronie internetowej JCK pod adresem [●].
II. ZASADY DZIAŁANIA PLATFORMY I ZAWIERANIA UMÓW
1. Z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy może korzystać osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwana dalej
„Pożyczkodawcą”, która zawrze z JCK umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu i jest udostępniony na stronie internetowej JCK pod adresem [●], zwaną dalej
„Umową”.
2. Osoba fizyczna podpisując Umowę oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie
zachodzą jakiekolwiek przeszkody do zawarcia Umowy.
3. Osoby podpisujące Umowę w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczają, że
są należycie umocowane do reprezentowania tych podmiotów oraz że nie zachodzą jakiekolwiek
przeszkody do zawarcia Umowy.
4. Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udziela JCK pożyczki w walucie polskiej i w wysokości
określonej w Umowie, ale nie niższej niż 2000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) i w kwocie
pełnych złotych (tj. bez groszy), na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie.
5. Po doręczeniu na adres e-mail JCK skanu prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez
Pożyczkodawcę egzemplarza Umowy, JCK podpisuje Umowę i przesyła jej skan Pożyczkodawcy
pocztą elektroniczną na adres e-mail Pożyczkodawcy, z którego wysłany został skan Umowy
podpisany przez Pożyczkodawcę.
6. Pożyczkodawca dokonuje wpłaty kwoty pożyczki na rachunek bankowy JCK wskazany w Umowie
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty wysłania przez JCK skanu Umowy podpisanej przez
obie strony na adres e-mail Pożyczkodawcy. Datą wpłaty jest data wpływu kwoty pożyczki na
rachunek bankowy JCK.
7. Dniem zawarcia Umowy jest dzień otrzymania przez JCK wpływu kwoty pożyczki na rachunek
bankowy JCK. Jeżeli w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty wysłania przez JCK skanu
Umowy podpisanej przez obie strony na adres e-mail Pożyczkodawcy kwota pożyczki nie wpłynie
na rachunek bankowy JCK, Umowę uważa się za niezawartą.

8. JCK zobowiązuje się do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych należnego od Umowy
oraz wystawienia i wysłania Pożyczkodawcy PIT-8C po zakończeniu roku podatkowego.
9. W terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od dnia otrzymania przez JCK wpływu kwoty
pożyczki na rachunek bankowy JCK następuje utworzenie dla Pożyczkodawcy indywidualnego
konta, zwanego dalej „Kontem”, do którego dostęp odbywa się za pośrednictwem Platformy.
Dane do logowania do Konta JCK przesyła Pożyczkodawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail
Pożyczkodawcy, z którego wysłany został skan Umowy.
10. Pożyczkodawca, udzielający drugiej i kolejnych pożyczek na rzecz JCK, korzysta z Konta
utworzonego dla Pożyczkodawcy po zawarciu pierwszej Umowy.
11. Pożyczkodawca nie zostaje połączony z JCK żadnym innym stosunkiem cywilnoprawnym poza
tym, który wynika z Umowy (tj. umową pożyczki). W szczególności pomiędzy Pożyczkodawcą a
JCK nie powstaje stosunek pracy, a Pożyczkodawcy nie przysługuje żadne inne świadczenie
oprócz zwrotu kwoty pożyczki na zasadach wynikających z Umowy i niniejszego Regulaminu.
12. Zawarcie Umowy ani wpłata środków z tytułu udzielonej pożyczki nie ma charakteru inwestycji
w instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.).
13. Pożyczkodawca poprzez wpłatę kwoty pożyczki na rachunek bankowy JCK nie nabywa udziałów
w spółce JCK, ani nie uzyskuje jakiegokolwiek wpływu na jej działalność.
III. KORZYSTANIE Z PLATFORMY, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Pożyczkodawca korzysta z Platformy za pomocą Konta.
2. Na indywidualnym Koncie Pożyczkodawcy podawane są dane o wartości nominalnej pożyczki
udzielonej JCK przez Pożyczkodawcę oraz o wysokości przysługujących od takiej umowy odsetek
i terminach ich wymagalności.
3. Za pośrednictwem Platformy JCK prezentuje Pożyczkodawcom w celach informacyjnych pojazdy,
w szczególności samochodowe i motocykle.
4. JCK oświadcza, że prezentowane na Platformie pojazdy są jego własnością.
5. Dopuszczalne jest udostępnianie za pośrednictwem Platformy pojazdów niesprawnych
technicznie, niezarejestrowanych, ani nieprzebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
jako że część działalności Pożyczkobiorcy polega na naprawie pojazdów dla klientów, w tym
klientów z zagranicy.
6. Pożyczkodawca, z którym JCK ma zawartą ważną i nierozwiązaną Umowę na kwotę co najmniej
[●] zł, ma prawo zakupić od JCK raz w roku kalendarzowym, ale nie wcześniej niż po upływie 6
(sześciu) miesięcy od daty zawarcia Umowy, jeden pojazd spośród pojazdów prezentowanych
przez JCK na Platformie, bez konieczności zapłaty marży na rzecz JCK, tj. po kosztach zakupu i
przygotowania pojazdu do sprzedaży poniesionych przez JCK.
7. JCK nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe Pożyczkodawcy.
8. W celu ułatwienia rozliczeń podatkowych JCK po zakończeniu roku kalendarzowego przesyła, na
ostatni znany adres zamieszkania lub siedziby Pożyczkodawcy, informację o osiągniętych przez
Pożyczkodawcę zyskach za rok poprzedni.
9. Środki wpłacone przez Pożyczkodawcę nie są źródłem przychodów JCK.
10. JCK ma obowiązek co najmniej raz w miesiącu za pośrednictwem Platformy przedstawić
Pożyczkodawcy raport o sytuacji sprzedażowej JCK, tj. liczbie i cenach pojazdów sprzedanych
przez JCK w danym miesiącu, a także informacje o poziomie zaangażowania środków własnych
JCK w finansowanie pojazdów sprzedanych przez JCK w danym miesiącu.
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11. JCK zapewnia, że środki uzyskane na podstawie Umowy nie są gromadzone w celu udzielania
kredytów lub pożyczek pieniężnych lub obciążania tych środków ryzykiem w żaden inny sposób.

IV. WARUNKI ZWROTU WPŁACONYCH ŚRODKÓW
1. Pożyczkodawca otrzymuje zwrot nominalnej kwoty udzielonej pożyczki w pełnej wysokości,
powiększonej o odsetki obliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Każdorazowo przy zwrocie pożyczki JCK potrąca podatek PCC od kwoty wartości nominalnej
zwracanej pożyczki tytułem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
2. Kwota pożyczki podlega oprocentowaniu według stałej stopy i wynosi 0,714% w skali miesiąca
minus wartość zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych. (netto będzie to 0,6% w skali
miesiąca).Odsetki od kwoty wskazanej w Umowie stają się wymagalne na koniec każdego kwartału
kalendarzowego.
3. Na zlecenie Pożyczkodawcy odsetki mogą nie zostać wypłacone na koniec danego kwartału i
powiększyć kapitał wpłacony przez Pożyczkodawcę, jednak Pożyczkobiorca musi każdorazowo
wyrazić na to zgodę.
V. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. W takim
przypadku zwrot nominalnej kwoty pożyczki, oprocentowanej zgodnie z punktem IV.2 powyżej,
następuje:
a) w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy, jeżeli łączna kwota do
zwrotu nie przekracza kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
b) w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy, jeżeli łączna kwota do
zwrotu przekracza kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. JCK ma prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
niewywiązywania się Pożyczkobiorcy z zawartej Umowy lub nieprzestrzegania niniejszego
Regulaminu.
3. JCK ma prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie bez podania przyczyny za 6-tygodniowym
wypowiedzeniem.
4. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy może zostać złożone na piśmie albo pocztą elektroniczną.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Pożyczkodawcy będącego osobą fizyczną lub osób
fizycznych działających w imieniu Pożyczkodawcy niebędącego osobą fizyczną jest JCK sp. z o.o.
z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Kazimierza Odnowiciela 8, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000559410, NIP: 8842754815, kapitał zakładowy: 105.000,00 zł
(„Administrator”).
2. Administrator przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, w związku rejestracją
Konta na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); „RODO”), jak
również w związku z realizacją Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, przetwarzanie danych
może się okazać konieczne dla celów innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych w związku z
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wykonywaniem obowiązków z zakresu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1
lit. c RODO). Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie
wskazanych danych dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na
realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W innych

przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej
zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
3. Podanie przez Pożyczkodawcę danych osobowych jest warunkiem założenia Konta oraz zawarcia
i wykonywania Umowy między Pożyczkodawcą a Administratorem. Brak podania przez
Pożyczkodawcę wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do
założenia Konta oraz zawarcia Umowy. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane
na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Dane osobowe Pożyczkodawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych wyżej celów, tj. w zakresie zawarcia lub realizacji Umowy, przez okres do czasu
zakończenia procesu zawierania Umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (upływu okresu przedawnienia roszczeń
wynikających z Umowy, jak również upływu przedawnienia wynikającego z przepisów prawa
podatkowego) lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionego interesu Administratora
określonego powyżej. W zakresie, w jakim Pożyczkodawca wyraził zgodę na przetwarzanie
danych osobowych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu Umowy, dane osobowe będą przetwarzane
do czasu wycofania tej zgody.
5. Pożyczkodawcy przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
d. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej
przez taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim
przetwarzanie danych osobowych Pożyczkodawcy odbywa się na podstawie udzielonej
zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta narusza
przepisy RODO, Pożyczkodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. JCK ma prawo zmiany Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach
Platformy. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez JCK, który nie może być
krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowej treści Regulaminu na stronie internetowej JCK,
z zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian są wykonywane na zasadach
dotychczasowych.
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2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy lub Regulaminu okazało się nieważne
i/lub bezskuteczne, pozostała część Umowy lub Regulaminu pozostaje w mocy, a strony
zobowiązują się przystąpić w dobrej wierze do negocjacji, w celu zastąpienia takiego nieważnego
i/lub bezskutecznego postanowienia innym, ważnym i skutecznym postanowieniem,
spełniającym podobną funkcję gospodarczą.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego
kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Umową lub Regulaminem rozstrzygane są przez
sąd właściwy dla miejsca siedziby JCK.
5. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Pożyczkodawcą jest prawo polskie.

JCK Sp. z o.o.

Pożyczkodawca

