
Regulamin świadczenia usług finansowania faktur 
 
 
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług finansowania faktur przez 
“Brutto” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z udostępnianiem takiej usługi przez 
Fakturownia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
 

Definicje 
 
Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w 
następujący sposób: 
 
Operator Serwisu: Fakturownia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana 
Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000572426, NIP PL5213704420; 
 
Serwis: serwis internetowy umieszczony w sieci Internet pod adresem głównym 
fakturownia.pl, umożliwiający dostęp do Usług; 
 
Brutto.pl: serwis internetowy zlokalizowany pod adresem www.brutto.pl i 
obsługiwany przez “Brutto” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 8, 03-422 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy          
dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego           
pod numerem KRS 0000631388, NIP 7123316804; 
 
Usługa: usługa świadczona w ramach Serwisu Fakturownia; 
 
Finansowanie faktur : usługa polegająca na wypłacie Użytkownikowi środków pieniężnych          
z faktury sprzedażowej w formie faktoringu lub udzieleniu Użytkownikowi pożyczki w ramach            
opłacenia faktury kosztowej Użytkownika. 
 
Użytkownik: podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych, prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowaną w centralnej 
ewidencji działalności gospodarczej oraz korzystający z usług Serwisu i Brutto.pl 
 

Finansowanie faktur 
 
1. W celu skorzystania z usługi Finansowania faktur konieczne jest założenie 
indywidualnego konta Użytkownika w Brutto.pl. Prowadzenie konta Użytkownika w Brutto.pl          
jest bezpłatne. 
2. Założenie indywidualnego konta Użytkownika w Brutto.pl wiąże się z połączeniem konta            
Użytkownika prowadzonego w Serwisie. W tym celu Użytkownik wyraża świadomą zgodę na            
rzecz Operatora Serwisu i zobowiązuje Operatora Serwisu do przekazania Brutto.pl          
następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa działalności 



gospodarczej, NIP, adres, kod pocztowy, miasto. 
3. Dodatkowo, w momencie akceptacji przez Użytkownika regulaminu Brutto.pl, Użytkownik          
wyraża dobrowolną i świadomą zgodę na rzecz Operatora Serwisu i zobowiązuje Operatora            
Serwisu do przekazywania Brutto.pl danych przetwarzanych w rezultacie świadczenia Usług          
w Serwisie, obejmujących następujące moduły Serwisu: Faktury, Klienci, Raporty (w tym           
pliki JPK). 
4. Przekazywanie danych, o których mowa w punktach 2 i 3, następuje poprzez             
udostępnienie Brutto.pl API konta Użytkownika w Serwisie i nie wiąże się z przekazaniem             
Brutto.pl indywidualnych danych logowania Użytkownika do Serwisu. 
5. Pełne informacje odnośnie zakresu, sposobu oraz celu przetwarzania danych          
udostępnionych na rzecz Brutto.pl, dostępne są w Regulaminie usługi Brutto, dostępnej pod            
adresem: https://www.brutto.pl/regulamin/ 
6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych przez           
Brutto.pl 
7. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usługi Finansowania faktur, Użytkownik           
może usunąć konto w Brutto.pl lub odłączyć dodatek Finansowania faktur w Serwisie. W             
momencie odłączenia dodatku następuje zaprzestanie przekazywania Brutto.pl przez        
Operatora serwisu wszystkich danych Użytkownika przetwarzanych w rezultacie        
świadczenia Usług w Serwisie. 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 01.06.2020. 
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za         
pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na          
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy         
polskiego prawa. 
 
 


