
 

 

 

REGULAMIN SERWISU iHANDLOWIEC.COM.PL 

Universal Express Relocations Sp. z o.o. świadczy usługi przeprowadzkowe, zarówno 

prywatne, jak i firmowe, lokalne, krajowe oraz międzynarodowe. Podstawą naszego 

ponad 20-letniego funkcjonowania na rynku jest metoda „z polecenia” polegająca na 

polecaniu nas przez zadowolonych klientów swoim znajomym, rodzinie, 

współpracownikom, kontrahentom. Jesteśmy wdzięczni za dobre słowo  

i rekomendacje, dzięki którym wciąż otrzymujemy kolejne zamówienia na nasze usługi. 

Mając świadomość, że wiele osób zna naszą działalność, jednocześnie posiadając 

informacje na temat zaplanowanych przez swoich znajomych, rodzinę czy 

kontrahentów przeprowadzek, postanowiliśmy umożliwić Wam podzielenie się z nami 

tymi cennymi informacjami. W przypadku gdy przekazane informacje okażą się dla 

nas użyteczne z przyjemnością Wam to wynagrodzimy. 

§ 1  

Założenia ogólne 

1. Serwis ihandlowiec.com.pl powstał w celu umożliwienia przekazywania 

Administratorowi przez Użytkowników informacji na temat potencjalnych nabywców 

usług świadczonych przez Administratora. W zamian za przekazanie w/w informacji 

przewidziane jest wynagrodzenie w postaci prowizji. 

2. Administratorem Serwisu jest Universal Express Relocations Sp. z o.o.,  z siedzibą  

w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 45B, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 

0000037926 („Administrator”). 

3. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba, która dokona rejestracji w serwisie. 

4. Przez grupę Universal Express rozumie się grupę następujących spółek: Universal 

Express Relocations Sp. z o.o., Universal Express Sp. z o.o., Express Relocations Sp. 

z o.o., Universal Express Distribution Sp. z o.o., Universal Express Systems Sp. z o.o., 

Dor-Cel Sp. z o.o., VIP Property Sp. z o.o., Universal Express Korea Sp. z o.o., 

Polkrate Sp. z o.o. 

5. Administrator serwisu ihandlowiec.com.pl działa zgodnie z zasadami przyjętej przez 

siebie polityki antykorupcyjnej, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§ 2 

Zasady działania 

1. Jeśli wiesz o planowanej przeprowadzce firmy, instytucji czy osób prywatnych - 

poinformuj nas o tym. 

2. Jeśli okaże się, że o niej nie wiedzieliśmy a dzięki informacji od Ciebie uda nam się 

pozyskać tę osobę/firmę/instytucję jako klienta, kontrakt zostanie przez nas 

sfinalizowany a usługa wykonana, wypłacimy Ci prowizję w wysokości 5% wartości 

netto faktury wystawionej klientowi, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych  



 

 

 

w § 3 i 4. 

3. Nie zaakceptujemy Twojego zgłoszenia, jeżeli posiadamy już informację na temat 

przeprowadzki, o której nas informujesz. 

4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jak również 

anulowania przyjętego uprzednio zgłoszenia i odmowy wypłaty prowizji, jeżeli 

poweźmie informację lub podejrzenie o niewłaściwym źródle pochodzenia zgłoszenia. 

Decyzję w zakresie uznania czym jest niewłaściwe źródło pochodzenia informacji 

Administrator podejmie w oparciu o zasady polityki antykorupcyjnej, przyjętej  

w grupie Universal Express.   

§ 3 

Szczegółowe warunki wypłaty wynagrodzenia 

1. Zarejestruj się na naszej stronie i prześlij nam informację o potencjalnych nabywcach 

naszych usług. 

2. W odpowiedzi prześlemy Ci informację czy akceptujemy Twoje zgłoszenie,  

a w przypadku finalizacji kontraktu i wykonania przez nas usługi poprosimy Cię  

o wypełnienie stosownego formularza. 

3. Kwota wynagrodzenia, po niezbędnym opodatkowaniu oraz pobraniu stosownych 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (o ile zasadne), zostanie wypłacona  

w ciągu miesiąca od dnia dokonania przez naszego klienta pełnej płatności za fakturę 

z tytułu wykonania przez nas usług. Wypłata prowizji zostanie dokonana przelewem 

na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego. 

§ 4 

Ograniczenia osobiste 

 

1. Zgłoszenia dokonane przez: 

- osoby zatrudnione u Administratora lub w innej spółce z grupy Universal Express 

lub ich krewnych lub osoby bezpośrednio lub pośrednio z nimi związane, 

- osoby zatrudnione przez konkurencję Administratora lub osoby bezpośrednio lub 

pośrednio z nimi związane, 

- krewnych lub osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z osobą mającą wpływ na 

decyzję zakupu usług świadczonych przez Administratora, 

      nie podlegają wypłacie prowizji przez Administratora. 

2. Działanie zgłaszającego nie może wiązać się z uzyskaniem korzyści przez pracownika 

Administratora lub innej spółki z grupy Universal Express. 

3. Decyzja o akceptacji zgłoszenia, odmowie przyjęcia zgłoszenia, anulowaniu przyjęcia 

zgłoszenia, jak również o wypłacie prowizji należy do Administratora. 



 

 

 

§ 5 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe osób zarejestrowanych zbierane są wyłącznie na potrzeby ewentualnego 

zakupu informacji i dokonania zapłaty oraz w celach prowadzenia statystyk odwiedzin. 

2. W Serwisie zbierane są lub mogą być zbierane także adresy IP,  daty odwiedzin, używana 

przeglądarka oraz system operacyjny, gromadzone na podstawie logów dostępowych. 

Dane te są wykorzystywane w celach statystycznych.  

3. Wszystkie zebrane przez Administratora dane osobowe (czy to w formularzu 

rejestracyjnym, czy w inny sposób) są chronione i przechowywane zgodnie  

z obowiązującym prawem polskim. 

4. Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych  

i odpowiednio poinstruowanych pracowników lub współpracowników Administratora, 

zobowiązanych do zachowania poufności. 

5. Dane nie będą sprzedawane ani użyczane osobom trzecim. Wyjątek stanowi 

udostępnienie tych danych za zgodą oraz kiedy jest to wymagane prawem. 

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Universal Express 

Relocations Sp. z o.o.,  z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 45b, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 

KRS: 0000037926. Każda osoba zarejestrowana w Serwisie ma zapewnione prawo do 

wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia.  

7. Obowiązkiem osoby rejestrującej się jest zapewnienie, by dane osobowe zawarte  

w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione, były prawdziwe. 

§ 6 

Polityka plików cookies 

1. Technologia cookies (zwanych po polsku "ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie 

treści w Portalu do potrzeb Użytkownika i ułatwia nawigację w Portalu. Pliki te 

pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu w Portalu. 

2. Pliki cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych Użytkowników Portalu  

i następnie są przechowywane w pamięci komputerów Użytkowników i odczytywane 

przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Portalem. Zapewniamy naszych 

Użytkowników, że pliki cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających 

osobom trzecim poznanie danych osobowych Użytkownika ani skontaktowania się  

z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Zapis plików cookies nie umożliwia 

Administratorowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów 

Użytkowników. 

3. Wszystkie zgromadzone pliki cookies są wykorzystywane jedynie w celach zapewnienia 

pewnych funkcjonalności Portalu (ciasteczka sesyjne) oraz w celach statystycznych. 

Każdy Użytkownik może ręcznie usunąć pliki cookies z przeglądarki - wystarczy je 



 

 

 

wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki 

internetowe w działach "Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików 

cookies. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2013 roku. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, pod linkiem 

"Regulamin” w stopce Serwisu. 

3. Prawem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest prawo polskie.  


