
REGULAMIN 

OFERTY PROMOCYJNEJ „6 miesięcy FakturaXL za darmo” 

 

1. DEFINICJE 

1.1. Faktura – oznacza fakturę VAT, stwierdzającą niewymagalną i nieopłaconą 

wierzytelność przysługującą jej beneficjentowi. 

1.2. Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

posiadającą zdolność prawną na mocy odrębnych przepisów, która w okresie trwania 

Promocji zawarła ze SMEO Umowę, zarejestrowała konto w serwisie SMEO 

(smeo24.pl). 

1.3. Link Aktywacyjny – unikalny link przekierowujący na stronę www, za 

pośrednictwem której Klient może aktywować konto w Serwisie Faktura XL i 

uzyskać darmową aktywację Pakietu Faktura XL  

1.4. Oferta Promocyjna lub Promocja – oznacza ofertę promocyjną „6 miesięcy 

FakturaXL za darmo”, której zasady zostały opisane w Regulaminie, która jest 

uatrakcyjnieniem oferty SMEO o Pakiet FakturaXL. 

1.5. Pakiet FakturaXL lub Pakiet – sześciomiesięczny bezpłatny dostęp do Serwisu 

FakturaXL obejmujący dostęp do usług księgowości online. Szczegółowy zakres 

usług dostępnych w ramach Pakietu został wskazany w informacji znajdującej się 

pod adresem https://www.fakturaxl.pl/cennik (w opisie dotyczącym opcji „Pełny”). 

Wartość Pakietu wynosi 48 zł. 

1.6. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Oferty Promocyjnej „6 miesięcy 

FakturaXL za darmo”. 

1.7. RODO – oznacza Rozporządzenie 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). 

1.8. SMEO – oznacza SMEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii 

Plater 53, XIV p., 00-113 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000679116, NIP: 5252712429, kapitał 

zakładowy 1 259 420 zł (opłacony w części – 1 246 196,75 zł). 

1.9. Serwis Faktura XL – serwis internetowy znajdujący się pod adresem fakturaxl.pl 

udostępniający narzędzia do zarządzania firmą online, prowadzony przez FXL Sp. z 

o.o., ul. Kaskadowa 17F, 43-300 Bielsko-Biała. 



1.10. Umowa – oznacza umowę zawartą ze SMEO, na mocy której SMEO świadczy na 

rzecz Klienta Usługi. 

1.11. Usługi – oznaczają usługi faktoringowe świadczone przez SMEO na mocy Umowy, 

które polegają w szczególności na odpłatnym nabyciu niewymagalnych 

wierzytelności z Faktur. 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. Jeżeli Regulamin nie wprowadza wyraźnie reguły odmiennej, wyrażenia pisane dużą 

literą mają znaczenie nadane im w Punkcie 1. 

2.2. Oferta Promocyjna „6 miesięcy FakturaXL za darmo” rozszerza ofertę SMEO o 

Pakiet FakturaXL dla Klientów spełniających warunki Promocji. 

2.3. Oferta Promocyjna dotyczy Klientów SMEO, którzy w okresie trwania Promocji 

najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy sfinansują minimum jedną 

Fakturę w ramach uzyskanego limitu faktoringowego.  

3. ZGŁOSZENIE 

3.1. Wzięcie udziału w Promocji nie wymaga od Klientów dokonania dodatkowego 

zgłoszenia. W trakcie trwania Oferty Promocyjnej do każdego Klienta, który 

najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy sfinansuje Fakturę w ramach 

uzyskanego limitu faktoringowego, zostanie wysłana przez SMEO za pośrednictwem 

wiadomości sms na numer telefonu podany przy rejestracji konta w serwisie SMEO 

(smeo24.pl) wiadomość zawierająca Link Aktywacyjny.  

3.2. Wiadomość sms z Linkiem Aktywacyjnym będzie wysłana automatycznie.  

4. WARUNKI  

4.1. Z Promocji może skorzystać każdy Klient, który w okresie trwania Promocji 

najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy sfinansuje Fakturę. Fakturę 

uznaje się za sfinansowaną, jeśli zostanie wypłacona zaliczka przez SMEO na rzecz 

Klienta dla tej Faktury zgłoszonej w serwisie smeo24.pl 

4.2. Z Promocji nie będą mogli skorzystać Klienci, którzy posiadają już konto w Serwisie 

FakturaXL.  

4.3. Jeden Klient SMEO jest uprawniony do otrzymania tylko jednego Linku 

Aktywacyjnego bez względu na to, ile Faktur sfinansuje w trakcie trwania Promocji. 

4.4. W celu aktywacji Pakietu FakturaXL Klient, który otrzymał Link Aktywacyjny, 

powinien otworzyć stronę www przy użyciu tego Linka Aktywacyjnego i na tej 

stronie zarejestrować konto użytkownika w Serwisie FakuraXL. Brak użycia Linka 

Aktywacyjnego lub niezarejestrowanie konta użytkownika we wskazany powyżej 

sposób, spowoduje, że Pakiet nie zostanie aktywowany. 

4.5. Za świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu Faktura XL w ramach Pakietu 

SMEO nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

http://www.smeo24.pl/


5. CZAS TRWANIA OFERTY PROMOCYJNEJ 

5.1. Promocja trwa od dnia [21.09.2020 do dnia [30.11.2020] lub do wyczerpania puli 

Linków Aktywacyjnych.  

5.2. SMEO może przedłużyć czas trwania Promocji, zastrzegając możliwość 

wprowadzenia nowego regulaminu, po upływie okresu wskazanego w Sekcji 5.1 

5.3. Skorzystanie z Promocji, tj. wykorzystanie Linka Aktywacyjnego w Serwisie 

FakturaXL i aktywowanie w ten sposób Pakietu jest dobrowolne.  

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW.  

6.1. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych Klientów i ich 

przedstawicieli, tj. imienia i nazwiska oraz numeru telefonu w ramach realizacji 

Promocji jest SMEO.  

6.2. SMEO wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można 

skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz 

realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą 

elektroniczną pod adresem iod@smeo.pl, a także pocztą tradycyjną na adres SMEO 

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych SMEO S.A.” 

6.3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez SMEO w następujących celach i na 

następujących podstawach prawnych: 

a) przeprowadzenie i realizacja Promocji zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu, w tym przyjmowanie i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji z 

nim związanych – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO; 

b) bieżąca komunikacja w sprawach związanych z przeprowadzeniem i realizacją 

Promocji, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMEO – podstawa prawna 

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  

c) realizacja wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i 

rachunkowych w związku z przyznaniem Linku Aktywacyjnego zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu – podstawa prawna przetwarzania 

danych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

d) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes SMEO – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 

1 lit. f) RODO.  

6.4. Podanie danych osobowych: 

a) w celu, o którym mowa w pkt 6.3. lit. a) i b) jest niezbędne do wzięcia udziału w 

Promocji. Niepodanie danych w tym celu uniemożliwi przyznanie Linku 

Aktywacyjnego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

b) w celu, o którym mowa w pkt 6.3. lit. c) jest obligatoryjne i wynika z właściwych 

przepisów podatkowych oraz rachunkowych; 

c) w pozostałym zakresie – jest dobrowolne.  

6.5. SMEO zapewnia każdej osobie prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących jej 

uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia 



przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu 

na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach 

RODO. 

6.6. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez SMEO w celu realizacji 

prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 6.3. powyżej), każdej 

osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z 

przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. 

6.7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez SMEO, przysługuje 

prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6.8. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom świadczącym na rzecz SMEO usługi wsparcia w zakresie obsługi 

technicznej i informatycznej (w tym dostarczania, wdrażania oraz serwisu 

oprogramowania oraz serwisu sprzętu informatycznego, hostingu, etc.); 

b) podmiotom wspierającym SMEO w obsłudze zgłoszeń elektronicznych i 

telefonicznych, komunikacji za pośrednictwem komunikatorów internetowych, 

elektronicznych formularzy kontaktowych, systemów call i contact center i tym 

podobnych narzędzi służących do komunikacji, a także agencjom reklamowym; 

c) podmiotom świadczącym obsługę prawną oraz doradczą na rzecz SMEO; 

d) podmiotom świadczącym usługi archiwistyczne, adresowania i wysyłki oraz 

digitalizacji dokumentów na rzecz SMEO. 

6.9. Dane osobowe mogą być przekazywane przez SMEO poza teren Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim jednak wypadku SMEO zagwarantuje 

wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności 

od przypadku): i) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie 

trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni 

stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych 

realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych 

opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez 

Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych 

wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. W przypadku 

gdy faktycznie dane będą przekazywane przez SMEO do podmiotów 

zlokalizowanych poza obszarem EOG, Klientowi przysługuje prawo do uzyskania 

kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących 

stosowanych przez SMEO środków bezpieczeństwa związanych z ewentualnym 

przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać, kontaktując się z 

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez SMEO. 

6.10. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez SMEO przez okres 

przeprowadzenia i realizacji Promocji, a ponadto: 

a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Promocji; 

b) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w 

tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych; 

c) przez okres niezbędny do udokumentowania przez SMEO przed organami 

administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych 



osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim 

spoczywających; 

d) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej 

korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania przez okres 

nie dłuższy niż 3 lata. 

6.11. SMEO nie będzie prowadzić operacji przetwarzania danych Klientów i ich 

przedstawicieli w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do 

podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny 

sposób istotnie wpływających na ich sytuację. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Wszelkie pytania, uwagi, reklamacje oraz wątpliwości Klient powinien zgłaszać 

SMEO za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail 

kontakt@smeo.pl. 

7.2. SMEO przysługuje prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. SMEO jest 

zobowiązana do powiadomienia Klienta o dokonanych zmianach w treści 

Regulaminu. Stosowanie Regulaminu w zmienionym brzmieniu następuje po upływie 

3 dni od dnia wysłania przez SMEO do Klienta informacji o zmianach za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7.3. Zasady korzystania ze strony internetowej SMEO i inne dokumenty można znaleźć 

na stronie internetowej SMEO pod adresem: https://smeo.pl/dokumenty-do-

pobrania/ 

7.4. Sądem właściwym w sprawach wynikłych w związku z Promocją jest sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby SMEO. 

7.5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. W zakresie 

nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego 

powszechnie obowiązującego. 

https://smeo.pl/dokumenty-do-pobrania/
https://smeo.pl/dokumenty-do-pobrania/

