
Regulamin promocji  

„Bezpłatny kwalifikowany podpis elektroniczny dla klientów SFS” 

 
§ 1. Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady na jakich odbywa się promocja „Bezpłatny kwalifikowany podpis 
elektroniczny dla klientów SFS” („Promocja”).  

2. Organizatorem Promocji jest Siemens Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żupnicza 11, 03-821 
Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063579; kapitał zakładowy: 58.500.000 zł; NIP 526-020-87-63 („Siemens 
Finance” lub „SFS”). 

3. Promocja polega na zwolnieniu Uczestnika z opłaty za wydanie i funkcjonowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
(„Kwalifikowany Podpis”) w pierwszym roku, w przypadku spełnienia wskazanych poniżej warunków. Kwalifikowany 
Podpis wydawany jest przez InfoCert po przeprowadzeniu Weryfikacji i spełnieniu innych warunków opisanych szczegółowo 
w Regulaminie, jak i w regulaminach, do których odesłanie następuje w niniejszym dokumencie.  

 
§ 2. Czas trwania Promocji 

1. Okres przystąpienia do Promocji: od 22 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.  

2. Okres trwania Promocji: 12 miesięcy od dnia uzyskania Kwalifikowanego Podpisu przez Uczestnika. Po tym czasie 
Uczestnik może przedłużyć możliwość korzystania z Kwalifikowanego Podpisu na własny koszt zgodnie z cennikiem 
obowiązującym w Autenti.  

§ 3. Definicje   

1. Autenti - Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000436998, NIP 783-169-32-51, kapitał zakładowy w wysokości 4.797.900 
złotych, która jest administratorem Platformy Autenti oraz współpracuje z InfoCert w zakresie przeprowadzenia procesu 
Weryfikacji;  

2. InfoCert – InfoCert S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy), która jako zaufany dostawca usług generuje kwalifikowane 
certyfikaty podpisu elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym („Rozporządzenie eIDAS”);   

3. Platforma Autenti – serwis internetowy udostępniany przez Autenti pod adresem: https://www.autenti.com  
4. Uczestnik – podmiot, który bierze udział w Promocji, w tym Klient lub Reprezentant. Promocja świadczona jest na rzecz 

Uczestników, tj.  
a) Klientów – mających obywatelstwo polskie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek prawa handlowego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
którzy zawarli z Siemens Finance umowę finansowania, 
b) Reprezentantów – mających obywatelstwo polskie osób fizycznych, które jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej, 
członkowie zarządu spółki kapitałowej lub prokurenci spółki handlowej reprezentują Klienta oraz są uprawnieni do składania 
w jego imieniu oświadczeń woli. 
Uczestnik nie może posiadać jakiegokolwiek kwalifikowanego podpisu elektronicznego oferowanego przez dostawcę usług 
zaufania w dniu przystąpienia do Promocji. W Promocji mogą wziąć udział nowi i dotychczasowi Klienci Siemens Finance; 

5. Weryfikacja – wideo weryfikacja tożsamości Uczestnika przeprowadzona przez Autenti na zlecenie InfoCert, wymagana 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia eIDAS do uzyskania kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.  
 

§ 4. Zasady przystąpienia do Promocji 

1. Do skorzystania z Promocji niezbędne jest spełnienie łącznie poniższych warunków: 

a) złożenie przez Klienta w Siemens Finance wniosku kredytowego w terminie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu; 

b) otrzymanie przez Klienta pozytywnej decyzji kredytowej oraz zgody Siemens Finance na zawarcie umowy finansowania 
z użyciem Platformy Autenti. Decyzje Siemens Finance w tym zakresie są ostateczne; 

c) założenie konta na Platformie Autenti po uprzednim zaakceptowaniu przez Uczestnika regulaminu Platformy Autenti; 

d) poinformowania Siemens Finance o fakcie założenia konta zgodnie z lit. c) powyżej, w celu złożenia przez Siemens 
Finance do Autenti zamówienia na przeprowadzenie Weryfikacji; 

e) spełnienia przez Uczestnika wymagań technicznych do prawidłowego przeprowadzenia Weryfikacji, wskazanych w 
regulaminie Platformy Autenti; 

f) pozytywnej Weryfikacji Uczestnika; 

g) skuteczne zawarcie przez Klienta umowy finansowania z Siemens Finance z użyciem Kwalifikowanego Podpisu na 
Platformie Autenti.  

https://www.autenti.com/


2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dotyczących w szczególności funkcjonowania Platformy Autenti oraz 
Kwalifikowanego Podpisu będą miały zastosowanie regulaminy usługodawców świadczących ww. usługi (odpowiednio 
Autenti oraz InfoCert).  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia warunków Promocji (tj. zaprzestania stosowania warunków Promocji) 
w przypadku: 

a) nieobecności Uczestnika podczas procesu Weryfikacji, 

b) odwołania przez Uczestnika wizyty weryfikacyjnej na mniej niż 3 godziny przed rozpoczęciem procesu Weryfikacji, 

c) odwołania wizyty weryfikacyjnej przez Uczestnika więcej niż 2 razy,  

d) negatywnej Weryfikacji Uczestnika, która nastąpiła z jego winy, 

e) niezawarcia przez Uczestnika, wobec którego została przeprowadzona Weryfikacja, umowy finansowania z Siemens 
Finance z użyciem Kwalifikowanego Podpisu na Platformie Autenti w terminie 30 dni od dnia  Weryfikacji Uczestnika. 

W razie zaistnienia którejś z powyższych sytuacji Siemens Finance ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z udziału w 
Promocji. W takim przypadku Siemens Finance przysługuje prawo do żądania zapłaty od Uczestnika kosztów poniesionych 
przez Siemens Finance na proces weryfikacji prowadzący do wydania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w 
wysokości 319 złotych netto. W przypadku gdy wykluczony Uczestnik jest jedną z osób reprezentujących dany podmiot, a 
umowa lub statut takiego podmiotu lub przepisy prawa wymagają do zawarcia umowy finansowania z Siemens Finance 
łącznego działania dwóch lub większej liczby osób z reprezentacji, niezależnie od tego, czy pozostałe osoby skutecznie 
wypełniły warunki Promocji, Siemens Finance ma prawo skierować do Autenti prośbę o cofnięcie uprawnień do kont 
użytkowników platformy Autenti i żądać zapłaty od Uczestnika jak i pozostałych osób reprezentujących dany podmiot, 
kosztów poniesionych przez Siemens Finance na proces weryfikacji prowadzący do wydania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, w wysokości 319 złotych netto od każdej osoby.  

 
§ 5.  Ochrona danych osobowych 

1. Informacje dotyczące Uczestników mające charakter danych osobowych, przetwarzane są przez Siemens Finance – jako 
administratora danych – w celach związanych z realizacją Promocji. 

2. W celu złożenia przez Siemens Finance do Autenti zamówienia na przeprowadzenie Weryfikacji, zgodnie z §4 ust.1 lit. d) 

Regulaminu, Siemens Finance jako administrator danych udostępni dane osobowe dotyczące Uczestnika (imię i nazwisko, 

adres e-mail, numer telefonu) do Autenti. Podstawę udostępnienia danych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na udostępnienie jej danych osobowych do Autenti.  

3. Siemens Finance przetwarza informacje dotyczące Uczestników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z 
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Siemens Finance danych osobowych znajdują się w Polityce 
Prywatności Siemens Finance dostępnej pod adresem: 
https://www.siemens.com/pl/pl/home/produkty/finansowanie/polityka-prywatnosci-sfs.html 

5. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo dostępu do 
danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo przenoszenia 
danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Promocji.  

 
§ 6. Reklamacje 

1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Siemens Finance w następującej 
formie: 

a. pisemnie – osobiście w siedzibie Siemens Finance albo listownie na adres siedziby Siemens Finance; 

b. ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 22 870 86 81 albo osobiście do protokołu w siedzibie Siemens 
Finance. 

2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie: 

a. danych niezbędnych do ustalenia osoby składającej reklamację, w tym adresu korespondencyjnego, 

b. zastrzeżenia co do usługi oferowanej przez Siemens Finance, 

c. ewentualnego roszczenia Uczestnika. 

3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Siemens Finance. 
Uczestnik będzie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Siemens Finance listem poleconym. 

https://www.siemens.com/pl/pl/home/produkty/finansowanie/polityka-prywatnosci-sfs.html


4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, odpowiedź na reklamację będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 
dni od dnia otrzymania przez Siemens Finance reklamacji, o czym Uczestnik jest informowany listem poleconym, wysłanym 
przed upływem 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji. 

 
§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z Promocji lub Regulaminu będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej. 
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Siemens Finance. 

2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie 
wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia 
zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu. 

3. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.  

4. Promocja nie dotyczy osób będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego. 

5. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie https://siemens.pl/leasing.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Promocji.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji.  

8. Uczestnik może skorzystać jednokrotnie z Promocji opisanej w Regulaminie w okresie jej obowiązywania. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2020 r. 

 

https://siemens.pl/leasing

