
UMOWA PRZYSTĄPIENIA DO BARTER KLUBU

zawarta dnia     r. w      pomiędzy:
Imię i nazwisko:       Nazwa � rmy: 
NIP:       e - mail:         telefon:  
Adres do korespondencji:  
Strona www:       zwanym dalej  Uczestnikiem,
a Barter Klub S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Małopanewska  18/6, 54-220 Wrocław; NIP: 899-277-09-74; REGON: 362014266, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-
-Fabrycznej we Wrocławiu,  VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000595337, kapitał zakładowy: 100 000zł wpłacony w całości, reprezentowaną/ym przez:   
             zwaną/ym dalej Administratorem,
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§1 DEFINICJE

1. Barter Klub – prowadzony przez Administratora biznesowy klub networkingowy, w którym funkcjonuje internetowa platforma umożliwiająca Barterowiczom dokonywanie transakcji handlowych 
w formie wymiany barterowej.

2. Barterowicz – posiadająca ważną umowę o przystąpieniu do Barter Klubu osoba � zyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej lub rolnik, zaakceptowany przez Administratora, który zastrzega sobie prawo akceptacji bądź odmowy członkostwa i nie jest zobligowany do uzasadniania swej decyzji.

3. BPLN – nie stanowiąca jednostki monetarnej umowna jednostka rozliczeniowa funkcjonująca wewnątrz Barter Klubu, mająca na celu ułatwienie dokonywania wzajemnych rozliczeń przez 
Barterowiczów. BPLN jest zapisem księgowym stanowiący równowartość złotego polskiego i nie jest wymienialny w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze.

4. Konto – konto rozliczeniowe wszystkich dokonanych przez Uczestnika transakcji barterowych, których wartość odzwierciedlona jest w BPLN. Konto zakładane jest Uczestnikowi w serwisie 
www.barterklub.pl przez Administratora.

5. Limit konta – maksymalna wartość wymiany, pojemność Konta – określana przez Uczestnika w Umowie przystąpienia do Barter Klubu, możliwa do zmiany na wniosek Uczestnika za zgodą Administratora.
6. Prowizja marketingowa – prowizja w wysokości określonej w § 3 ust. 1. Prowizja naliczana jest tylko od transakcji handlowych zapisanych w formie elektronicznej na Koncie.
7. Opłata członkowska – opłata Uczestnika za pierwszy rok obowiązywania niniejszej Umowy.
8. Opłata roczna – roczny koszt uczestnictwa w Barter Klubie, ponoszony za każdy kolejny rok obowiązywania i realizowania Umowy. Opłata ta nie jest pobierana za pierwszy rok uczestnictwa 

w Barter Klubie, za który pobierana jest Opłata członkowska.
9. Spotkanie lokalne – organizowane przez Administratora cykliczne spotkania networkingowe Barterowiczów oraz potencjalnych członków Barter Klubu.
10. Regulamin – Regulamin Barter Klubu opublikowany na stronie www.barterklub.pl/regulamin

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług przez Administratora w zakresie:
• organizowania Spotkań lokalnych;
• promowania Uczestnika wśród pozostałych Barterowiczów oraz innych przedsiębiorców;
• administrowania barterowymi formami płatności dokonywanymi w ramach Barter Klubu, na rzecz Uczestnika,
• wspierania Barterowiczów oraz obrotu barterowego poprzez działalność brokerów;

2. Administrator jest organizatorem Barter Klubu poprzez tworzenie wspólnego portalu informacyjnego umożliwiającego Barterowiczom poznawanie nawzajem swoich ofert oraz dokonywanie 
wymiany barterowej.

3. Limit konta wynosi      BPLN.
4. Uczestnik Barter Klubu zobowiązuje się do akceptowania 100 % rozliczeń w BPLN do maksymalnego Limitu konta, który został określony w ustępie poprzedzającym.

§3 OPŁATY I KOSZTY UCZESTNICTWA

1. Uczestnik Barter Klubu ponosi następujące opłaty i koszty związane z uczestnictwem i korzystaniem z Barter Klubu, które zależą od wybranego przez niego wariantu 
(zakreśl  wybrany wariant)

opłata członkowska

prowizja marketingowa

opłata roczna

dodatkowe usługi 
w ramach umowy

WARIANT B

2 000,00 zł netto

2,00%

1 000,00 zł netto

• wizytówka na stronie internetowej BK
• reklama uczestnika na portalach 

społecznościowych

4 000,00 zł netto

1,50%

2 000,00 zł netto

• wizytówka na stronie internetowej BK
• reklama uczestnika na portalach społecznościowych
• wywiad z uczestnikiem – 5 000 znaków 

– opublikowany na stronie BK
• 2 godziny  konsultacji u partnerów programu
• bezpłatny udział we wszystkich Spotkaniach lokalnych

6 000,00 zł netoo

0,90%

3 000,00 zł netto

• wizytówka na stronie internetowej BK
• reklama uczestnika na portalach społecznościowych
• wywiad z uczestnikiem – 5 000 znaków 

– opublikowany na stronie BK
• wywiad video z Uczestnikiem (do 3 min.)
• 4 godziny konsultacji u partnerów programu
• bilet standard  dla 1 osoby na konferencję mojbarter.pl
• bezpłatny udział we wszystkich Spotkaniach lokalnych

WARIANT CWARIANT A

2. Faktura za Opłatę roczną jest wystawiana w ciągu 7 dni od podpisania Umowy. Faktura z tytułu Prowizji marketingowej jest wystawiana w okresach miesięcznych, w terminie  do siódmego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, który obejmuje przeprowadzone transakcje barterowe. Płatność należności z faktury jest wymagalna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

3. Uczestnik wyraża zgodę, by w celu pokrycia należności z tytułu Prowizji marketingowej Administrator pobierał maksymalnie 100 BPLN z Konta.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora faktur w formie elektronicznej na adres e-mail: 

Polecający



5. Opłatę członkowską Uczestnik wnosi przelewem na rachunek bankowy, którego numer zostanie przesłany Uczestnikowi przez Administratora wraz z fakturą. Po uiszczeniu Opłaty członkowskiej 
Uczestnik otrzyma login oraz hasło dostępu do Konta. Opłata członkowska nie podlega zwrotowi.

6. Opłata roczna ponoszona jest przez Uczestnika z góry za każdy kolejny rok obowiązywania niniejszej Umowy, na podstawie wystawionej przez Administratora faktury VAT z 14 dniowym 
terminem płatności. W przypadku zakończenia Umowy w trakcie roku Opłata roczna nie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu. Administrator może przyznać Uczestnikowi rabat 
na Opłatę roczną w wysokości i na zasadach wskazanych w Regulaminie.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie skuteczne jest na 

koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone.
3. Przed rozwiązaniem Umowy Uczestnik zobowiązany jest dokonać rozliczenia końcowego, w ten sposób, aby stan salda Konta wynosił 0 (zero) BPLN.
4. Jeśli na dzień złożenia wypowiedzenia stan Konta Uczestnika wykazuje saldo dodatnie – Uczestnik zobowiązuje się wydać środki zgromadzone na Koncie.  
5. W okresie wypowiedzenia Umowy Uczestnik nie może przyjmować środków barterowych od pozostałych Barterowiczów.
6. Po wypowiedzeniu Umowy Uczestnik ponosi miesięczny koszt utrzymania Konta w wysokości 100 BPLN netto, do czasu, gdy saldo Konta wyniesie 0 BPLN. Uczestnik wyraża zgodę, by w celu 

pokrycia należności z tytułu kosztu utrzymania Konta Administrator każdego miesiąca pobierał z Konta Uczestnika wartość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
7. Jeśli po zakończeniu Umowy stan Konta Uczestnika wykazuje saldo dodatnie, Uczestnik może wydać środki zgromadzone na Koncie. W takim przypadku Uczestnik może dokonywać transakcji na 

zasadach opisanych w Umowie i w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Prowizja marketingowa wynosi 5%.
8. Administrator ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Uczestnik opóźni się z uregulowaniem jakiejkolwiek płatności o co 

najmniej 30 dni, a także w przypadku dopuszczenia się przez Uczestnika rażącego naruszenia postanowień Umowy bądź Regulaminu, w szczególności zaś § 2 ust. 4 Umowy.
9. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Barter Klubie i korzystania z Barter Klubu oraz szczegółowy zakres usług świadczonych przez Administratora na rzecz Uczestnika, jak również prawa i obowiązki 

Uczestnika oraz Administratora zawarte są w Regulaminie. Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu 
wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Barter Klubu zmienionego Regulaminu. 
Informacje o zmianach w Regulaminie każdorazowo wysyłane będą na adres mailowy Uczestnika oraz udostępniane na stronie internetowej Barter Klubu.

10. Wszelkie  zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Wszelkie kwoty wskazane w Umowie są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej właściwymi przepisami.
12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
13. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

Oświadczenie Uczestnika: Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej Umowy i Regulaminu Barter Klubu oraz rozumiem i akceptuję ich treść.

   Za uczestnika       Za Barter Klub

DOBRE PRAKTYKI:

1. Przyjmujemy barter do wysokości posiadanego limitu.
2. Nie zawyżamy cen, nasza oferta jest taka sama niezależnie od tego czy Klient płaci PLN, czy BPLN.
3. Wystawiamy ofertę i dbamy o jej aktualność.
4. Informujemy Administratora Barter Klubu o wszelkich nieprawidłowościach.
5. Zapraszamy do Barter Klubu naszych dostawców i odbiorców - dbamy o jej dobre imię.
6. Uczestniczymy w spotkaniach lokalnych i konferencjach ogólnopolskich.
7. Przekazujemy rzetelne rekomendacje, uprzedzamy osoby polecane o podaniu ich danych kontaktowych.

OŚWIADCZENIE RODO:

Z uwagi na treść art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób � zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest Barter Klub S.A., ul. Małopanewska 18/6, 54-212 Wrocław, KRS: 0000595337, NIP: 8992770974, REGON: 36201426600000.
Kontakt z Administratorem możliwy jest: telefonicznie pod numerem telefonu 71 333-17-44, mailowo: rodo@egwgrupa.pl, pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.
Przekazane nam dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji zawartej umowy. Po zakończeniu umowy dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia 
roszczeń z tytułu zawartej umowy (obrona przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku dokumentów księgowych, do momentu upływu okresu wskazanego 
w przepisach prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Wskazujemy, że Barter Klub S.A. wchodzi w skład Grupy EGW. W naszej Grupie przywiązujemy szczególną wagę do ochrony danych osobowych wszystkich osób, które nam powierzyły swoje dane. 
Wszystkie Spółki w Grupie podpisały jednolite porozumienie w sprawie zasad ochrony danych osobowych. Do Grupy EGW należą także: LEX CAPITALIS Sp. z o.o. (KRS: 0000285720), EGW UP Sp. z o.o. 
Sp. k., (KRS: 0000604332), EGW UP Sp. z o.o. (KRS: 0000595979) oraz Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o.o. (KRS: 0000290200). Państwa dane osobowe mogą być przesyłane wewnątrz grupy do 
wewnętrznych celów administracyjnych (wspólne systemy informatyczne oraz bazy danych klientów). Podstawą prawną do takiego przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Aby zapewnić prawidłowe wykonanie umowy dane mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom � rmy, dostawcom usług kurierskich i pocztowych, dostawcom systemów informatycznych, 
a także podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi kadrowe, księgowe oraz prawne. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie 
powszechnie obowiązującego prawa.
Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może znacząco utrudnić, bądź nawet uniemożliwić wykonanie umowy.
Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym pro� lowaniu.
Informujemy, iż przysługują Państwu prawa do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania przeniesienia danych, 
a także do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

           (podpis Uczestnika)
Um. wer.3/2020 20.03.2020


