REGULAMIN
uczestnictwa w Programie C.I.K. dla Biur Rachunkowych
1.

Program C.I.K. dla Biur Rachunkowych, zwany dalej Programem C.I.K. realizowany jest przez C.I.K. Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11, KRS 0000380095, zwaną dalej „Organizatorem
Programu”.

2.

Do udziału w Programie C.I.K. może przystąpić i uczestniczyć aktywny podmiot gospodarczy, świadczący
usługi rachunkowo-księgowe lub doradztwo podatkowe (Dział 69 PKD), spełniający poniższe kryteria, tj.
posiadający:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Certyfikat Księgowy MF/Świadectwo Kwalifikacyjne MF/Certyfikat Księgowy C.I.K./wpis na
Listę KIDP/wpis do Rejestru Biegłych Rewidentów - właściciel lub pracownik.
Aktualne ubezpieczenie OC na prowadzenie usług księgowych.
Brak zaległości finansowych - informacja w BIG.
Nienaganną opinię - weryfikowaną na podstawie opinii otrzymywanych przez Organizatora
Programu.
Licencjonowane programy księgowe.
Doświadczenie w prowadzeniu usług księgowych lub wykonywaniu zawodu księgowego min. 2 lata - właściciel lub pracownik.

3.

Podmiot Gospodarczy, spełniający kryteria opisane w pkt 2 oraz pozytywnie zweryfikowany przez
Organizatora Programu, zwany będzie dalej, jako „Uczestnik Programu”.

4.

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy w ramach Programu C.I.K. pomiędzy Uczestnikiem Programu a
Organizatorem Programu.

5.

Uczestnik Programu otrzymuje Certyfikat Centrum Informacji Księgowej, zwany dalej, jako Certyfikat, który jest
potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji podmiotu wykonującego usługi księgowe pod kątem kryteriów
Programu
C.I.K.

6.

Uczestnik Programu otrzymuje upoważnienie do posługiwania się Certyfikatem oraz materiałami
promocyjnymi dostarczonymi przez Organizatora Programu. Uczestnik Programu zobowiązuje się nie
wykorzystywać Certyfikatu, materiałów promocyjnych i innych, jednoznacznie kojarzonych z Organizatorem
Programu w złej wierze i przeciwko niemu.

7.

Uczestnik Programu zostaje wpisany na Listę Certyfikowanych Biur Rachunkowych, publikowaną w serwisie
cik.org.pl, wg wersji wskazanej w Umowie. Uczestnik Programu odpowiada za aktualność danych zawartych
we wpisie. Ewentualne aktualizacje danych we wpisie, Uczestnik Programu może przesyłać do Organizatora
Programu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

8.

Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do korzystania z profitów dla Uczestników Programu C.I.K., o
których Organizator Programu informuje w serwisie cik.org.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną.

9.

W przypadku zmiany statusu któregokolwiek z kryteriów podanych w pkt 2, z wyłączeniem pkt 2d,
Uczestnik Programu ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Organizatora Programu.

10. Uczestnictwo w Programie C.I.K. może ulec zawieszeniu lub skróceniu w przypadku zmiany statusu jednego
lub kilku kryteriów podanych w pkt 2, a także w przypadku zaległości w płatnościach wobec Organizatora
Programu.
11. Uczestnik Programu zobowiązuje się potwierdzić na żądanie Organizatora Programu status kryteriów
opisanych w pkt. 2, z wyłączeniem pkt 2d. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora potwierdzenia
kryteriów w ciągu 7 dni roboczych, Organizator Programu ma prawo zawiesić lub skrócić Uczestnikowi
Programu uczestnictwo w Programie C.I.K.
12. Niespełnienie kryterium z pkt 2d ma miejsce w sytuacji, kiedy Organizator Programu otrzyma minimum dwie
negatywne opinie na temat Uczestnika Programu od minimum dwóch różnych, aktywnych podmiotów
gospodarczych, korzystających w przeszłości lub obecnie z usług księgowych Uczestnika Programu. Opinie te
muszą
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być odpowiednio umotywowane. W przypadku pierwszej negatywnej opinii, Uczestnik Programu otrzymuje
upomnienie. W przypadku drugiej negatywnej opinii, Uczestnik Programu zostaje z niego wykluczony, tym
samym Uczestnictwo w Programie C.I.K. zostaje mu skrócone.
13. W przypadku zawieszenia lub skrócenia okresu uczestnictwa w Programie C.I.K., zabronione jest
posługiwanie się Certyfikatem i innymi materiałami jednoznacznie kojarzonymi z Organizatorem Programu.
14. W przypadku zawieszenia lub skrócenia okresu uczestnictwa w Programie C.I.K., Organizator Programu
zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub skrócenia okresu publikacji wpisu Uczestnika Programu na Liście
Certyfikowanych Biur Rachunkowych, publikowanej w serwisie cik.org.pl.
15. Zawieszenie lub skrócenie okresu uczestnictwa w Programie C.I.K. nie zwalnia Uczestnika Programu z
opłat wynikających z Umowy.
16. Uczestnik Programu oświadcza, że wszystkie dane przekazywane Organizatorowi Programu są aktualne i
zgodne ze stanem faktycznym, jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora
Programu, głównie w celach informacyjnych, służących użytkownikom serwisu cik.org.pl.
17. Korespondencja pomiędzy Organizatorem Programu a Uczestnikiem Programu może odbywać się w formie
elektronicznej. Adresem e-mail Organizatora Programu, wskazanym do korespondencji elektronicznej jest
cik@cik.org.pl, a do Uczestnika Programu adres e-mail do korespondencji elektronicznej wskazany w
Umowie. Zmiany adresu e-mail do korespondencji elektronicznej dokonać można elektronicznie, używając
adresów e-mail wskazanych w Umowie lub innych adresów e-mail, jeśli załączone zostanie podpisane
oświadczenie o zmianie adresu do korespondencji elektronicznej przez Uczestnika Programu lub
Organizatora Programu.
18. Treść aktualnego regulaminu dostępna jest na stronie www.cik.org.pl. W przypadku zmiany warunków
określonych w Regulaminie, Organizator Programu zobowiązany jest do wysłania na wskazany przez
Uczestnika Programu adres e-mail informacji o zmianie Regulaminu, na min. 7 dni przed planowaną datą
wejścia nowego Regulaminu w życie. W tym czasie Uczestnik Programu ma prawo go nie zaakceptować, w
takim przypadku podpisane oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu, zobowiązany jest przesłać
w formie elektronicznej, na wskazany w Umowie adres e-mail Organizatora Programu.
19. Zmiana Regulaminu w zakresie dostosowania się do nowych przepisów prawa, poszerzenia lub
wprowadzenia nowych elementów funkcjonalności lub innych udogodnień dla Uczestnika Programu lub
użytkowników serwisu cik.org.pl, nie uprawnia Uczestnika Programu do rozwiązania umowy z Organizatorem
Programu. W takim przypadku nowy Regulamin obowiązuje od chwili publikacji w serwisie cik.org.pl.
20. Uczestnik Programu otrzymuje wpis na listę Certyfikowanych Biur Rachunkowych w serwisie cik.org.pl w
wybranej wersji:
o
o
o
o

Wersja A - wpis zawiera: dane teleadresowe, moduł info.
Wersja B - wpis zawiera: dane teleadresowe, moduł info, moduł rekomendacje (3).
Wersja C - wpis zawiera: dane teleadresowe, moduł info, moduł rekomendacje (5), moduł załączniki.
Wersja D - wpis zawiera: dane teleadresowe, moduł info, moduł rekomendacje (8), moduł załączniki,
moduł Partner Merytoryczny.

21. Administratorem danych osobowych jest C.I.K. Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11.
Dane zbierane są przede wszystkim w celu zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej umowy.
Dane przetwarzane są również w celu rozwoju usług oraz wykonania obowiązków nałożonych przepisami
prawa. W osiągnięciu wskazanych celów, dane przetwarzane są przez C.I.K. Sp. z o.o., a także przez podmioty
współpracujące. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze
względu na cel ich przetwarzania a po takim czasie, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi danych i w stosunku do niego. Uczestnik Programu ma prawo żądania od Administratora
dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy
składać poprzez e-mail: cik@cik.org.pl

C.I.K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380095
tel. 22 240 10 33 cik@cik.org.pl www.cik.org.pl
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