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1. DEFINICJE
Dla celów niniejszych Warunków ogólnych terminy pisane wielką literą mają 
następujące znaczenie

1.1. Abonament: subskrypcja usług Axxès przez Klienta w ramach Umowy

1.2. Axxès:  spółka akcyjna uproszczona Axxès z kapitałem 33 532 999,97 €, 
wpisana do Rejestru handlowego i spółek w Lyonie (Francja) pod numerem 482 
930 385, z siedzibą w 15 rue des Cuirassiers - CS 53823 - 69487 Lyon cedex 3 - 
Francja

1.3. Klient: osoba fizyczna lub prawna podpisująca Umowę sama lub przez 
reprezentującą ją osobę trzecią, używająca Elektronicznego identyfikatora 
wyłącznie w ramach swojej działalności gospodarczej 

1.4. Szczegółowe warunki handlowe Podmiotu pobierającego opłaty lub 
TC.SCTC: warunki cenowe, w tym zniżki i/lub rabaty, stosowane do Opłat za 
przejazd przez każdy Podmiot pobierający opłaty, w tym ewentualnie opłaty za 
przystąpienie do systemu, uprawniające do nich

1.5. Warunki ogólne: niniejsze ogólne warunki świadczenia usług

1.6. Warunki szczególne: Wniosek o Abonament z dołączonymi wymaganymi 
dokumentami, prawidłowo wypełniony i podpisany przez Klienta, przyjęty przez 
Axxès, włącznie z wszelkimi zmianami wnioskowanymi w późniejszym czasie 
przez Klienta i zaakceptowanymi przez Axxès

1.7. Wykorzystanie: Transakcja wyceniona przed zastosowaniem zniżek

1.8. Umowa o świadczenie usług lub Umowa: umowa, w której skład wchodzą 
Warunki ogólne, Warunki szczególne oraz wszystkie przewidziane dokumenty

1.9. Informacja o obszarze: dokument opracowany przez Podmiot pobierający 
opłaty, określający główne elementy opłaty, w szczególności obszar geograficzny, 
dane obiekty i pojazdy objęte opłatą

1.10. Wniosek o Abonament: dokument zatytułowany „Wniosek o abonament” 
lub „Formularz zamówienia” określający przede wszystkim tożsamość Klienta, 
jego dane kontaktowe oraz ilość Elektronicznych identyfikatorów i Usług Axxès 
żądanych przez Klienta 

1.11. Depozyt gwarancyjny: depozyt gwarancyjny, który powinien zostać złożony 
przez Klienta aktualizowany na wniosek Axxès 

1.12. Siła wyższa: okoliczności pozostające poza kontrolą stron, takie jak m.in. 
strajk lub spór pracowniczy, wojna lub inny akt przemocy, klęska żywiołowa, 
zalanie, niewywiązanie się wykonawców z obowiązków spowodowane 
działaniem siły wyższej, zablokowanie jednej lub wielu Sieci, brak dostępu do 
sieci telekomunikacyjnych lub systemów informatycznych niezbędnych do 
świadczenia usług przez Axxès

1.13. Gwarancja bankowa: gwarancja bankowa, która może być zaakceptowana 
Axxès zamiast Depozytu gwarancyjnego

1.14. Przewodnik użytkownika: instrukcje korzystania z Usług Axxès

1.15. Podmiot pobierający opłaty: osoba prawna uprawniona do pobierania 
Opłaty drogowej w Sieci

1.16. Zablokowanie: operacja polegająca na unieważnieniu Elektronicznego 
identyfikatora lub wstrzymaniu jego akceptacji dla celów płatności Opłat, 
tymczasowo lub na stałe

1.17. Strony: Axxès i Klient

1.18. Opłaty drogowe: każda forma opłat i podatków w związku z korzystaniem 
z Sieci 

1.19. Osoba zobowiązana do zapłaty: osoba fizyczna lub prawna, zwykle 
właściciel lub długoterminowy najemca Pojazdu, uznawany przez prawo lub 
przepisy za zobowiązanego do uiszczania Opłat drogowych, gdy stanowią one 
opłatę

1.20. Sieć: Sieć dróg, obiektów drogowych albo autostradowych objętych 
Opłatami drogowymi, pobieranymi za pośrednictwem Systemu elektronicznego 
poboru opłat drogowych ; w przypadku Podatku od pojazdów ciężarowych 
oznacza to sieć podlegającą opodatkowaniu zdefiniowaną we francuskim 
Kodeksie celnym

1.21. Sieć akceptacji: wszystkie Sieci, w ramach których Elektroniczny 
identyfikator uznawany jest przez Podmioty pobierające opłaty

1.22. Usługa Axxès: wszystkie usługi oferowane przez Axxès w ramach Umowyw 

tym Mikrofalowy system elektronicznego poboru opłat drogowych oraz 
Satelitarny system elektronicznego poboru opłat drogowych

1.23. Elektroniczny identyfikator: Elektroniczny identyfikator pokładowy 
niezbędny do świadczenia usługi Axxès, często określany jako On Board Unit/
Equipment (OBU).

1.24. System elektronicznego poboru opłat drogowych: oznacza system 
elektroniczny przeznaczony do poboru Opłat drogowych.

1.25. Mikrofalowy system elektronicznego poboru opłat drogowych: 
Mikrofalowy system elektronicznego poboru opłat przy użyciu Elektronicznego 
identyfikatora, oparty na mikrofalowej technologii (DSRC). Z reguły Opłaty 
drogowe w ramach koncesji pobierane są z użyciem Mikrofalowego systemu 
elektronicznego poboru opłat drogowych

1.26. Satelitarny system elektronicznego poboru opłat: Satelitarny system 
elektronicznego poboru opłat przy użyciu Elektronicznego identyfikatora, 
bazujący na technologii mieszanej mikrofalowej i satelitarnej. Przykładowo, jest 
on używany w systemie elektronicznego poboru opłat związanym z Podatkiem od 
pojazdów ciężarowych

1.27. Transakcja: zarejestrowanie przejazdu Pojazdu za pośrednictwem 
Elektronicznego identyfikatora, uprawniające do pobrania Opłat drogowych 
przez punkt poboru opłat lub punkt taryfowy

1.28. Opłata: każda opłata pobrana przez Podmiot pobierający opłaty lub na jego 
rachunek w związku z wykonaniem transakcji

1.29. Pojazd: Pojazd ciężarowy lub Pojazd lekki zgodnie z definicją poniżej 

1.30. Pojazd lekki: każdy pojazd silnikowy inny niż pojazd ciężarowy

1.31. Podatek od pojazdów ciężarowych (HGV Tax) – podatek dotyczący każdego 
pojazdu silnikowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz pojazdu 
przeznaczonego do przewozu więcej niż 9 osób (kierowca + 8 pasażerów), a także 
każdego pojazdu objętego Opłatami drogowymi (w tym podatkiem)

C

2. CEL
2.1. Axxès świadczy na rzecz Klienta Usługi Axxès przewidziane w Umowie.Uznaje 
się, że każdy Klient korzystający z Usług Axxès zna niniejsze Warunki ogólne i 
akceptuje je wyraźnie i bez zastrzeżeń.

2.2. Usługi Axxès obejmują dostarczenie Elektronicznego identyfikatora Klientowi 
oraz różne świadczenia i opcje wybrane przez Klienta we Wniosku o Abonament. 
Klient może zmienić lub wybrać dodatkowe elementy w zależności od możliwości 
oferowanych przez Axxès. Te zmiany będą obowiązywać od pierwszego dnia 
kolejnego miesiąca, chyba że Axxès zdecyduje inaczej.

2.3. Z wyjątkiem fakturowania i inkasowania Opłat drogowych, należących do 
kompetencji Axxès, poruszanie się w Sieci Akceptacji i obliczanie Opłat drogowych 
wchodzi w zakres relacji pomiędzy Klientem i Podmiotem pobierającym opłaty, 
z wyłączną odpowiedzialnością Podmiotu pobierającego opłaty. Elektroniczny 
identyfikator umożliwia zebranie Transakcji Klienta zarejestrowanych przez każdy 
Podmiot pobierający opłaty i wystawienie faktur dla Klienta. Faktury wystawiane 
są przez Axxès zgodnie z zasadami ustalonymi przez Podmiot pobierający opłaty, 
tzn. albo w imieniu i na rachunek Podmiotu pobierającego opłaty lub wyłącznie 
na swój rachunek. Stawki Opłat drogowych i szczegółowe zasady i warunki 
są swobodnie ustalane przez każdy Podmiot pobierający opłaty zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
Klient powinien spełnić wszystkie obowiązki wynikające z bezwzględnie 
obowiązujących zasad określonych przez Podmioty pobierające opłaty, w 
szczególności zawarte w Informacji o Obszarze.

Niniejszy Punkt 2.3 jest podstawowym i decydującym elementem określającym 
zobowiązanie Axxès w ramach Umowy.

3. WARUNKI WSTĘPNE
3.1. Usługi Axxès zarezerwowane są wyłącznie dla osób fizycznych lub prawnych 
działających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka Axxès nie 
może być pociągnięta do odpowiedzialności za wszelkie wykorzystania/użycia 
wykraczające poza ten zakres i kontekst.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA  
USŁUG PRZEZ FIRMĘ AXXÈS

 WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH USŁUG
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3.2. Wniosek o Abonament powinien być prawidłowo wypełniony, opatrzony datą i 
podpisem Klienta i odesłany do Axxès wraz z następującymi elementami:
- wyciąg „K bis” nie starszy niż 3 miesiące lub równoważny dokument w przypadku 
firm spoza Francji, zarówno od Klienta, jak i od zgłoszonych przez niego Osób  
zobowiązanych do zapłaty ;
- imię i nazwisko Klienta ;
- stanowisko (właściciel, kierowca, użytkownik, najemca, podnajemca),
- adres ;
- numer identyfikacyjny SIRET lub identyfikator EORI bądź wewnątrzwspólnotowy 
numer VAT w przypadku firm z siedzibą w U ;
- dokument tożsamości i wszelka a wspomagająca dokumentacja wykazująca 
prawne umocowanie do reprezentowania ;
- upoważnienie do pobrania opłaty z konta umożliwiające wykonanie polecenia 
zapłaty SEPA direct debit w renomowanej instytucji bankowej;
- RIB/ (dane bankowe)/ IBAN;
- Gwarancja bankowa ustanowiona według wzoru określonego przez Axxès w 
renomowanej instytucji finansowej, ewentualnie Depozyt gwarancyjny;
W przypadku każdego Pojazdu ciężarowego przewożącego towary:
- numer i kraj rejestracji ciągnika ;
- dowód rejestracyjny samochodu (lub równoważny dokument) ;
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu ;
- autoryzowana dopuszczalna masa całkowita ;
- liczba osi pojazdu ;
- Klasa EURO ;
- umowa najmu pojazdu, jeśli jest zawarta ;
- inne informacje  wymagane we Wniosku o Abonament lub Informacji o obszarze.
Klient poświadcza przekazanie Axxès ważnych dokumentów umożliwiających 
zarejestrowanie swoich pojazdów. W związku z tym jest on odpowiedzialny 
za dokładność i prawdziwość tych dokumentów w świetle obowiązujących 
przepisów.
Klient ponosi osobistą odpowiedzialność wobec Podmiotów pobierających opłaty 
za dokładność i kompletność informacji przekazanych Axxès, w tym informacji 
niezbędnych dla personalizacji Elektronicznych identyfikatorów i zamontowania 
odpowiedniego Elektronicznego identyfikatora we właściwym Pojeździe. W 
przypadku podania nieprawidłowych informacji Klient podlega karom lub 
sankcjom przewidzianym przez dany Podmiot pobierający opłaty.

3.3. Kwota żądanego zabezpieczenia będzie zapewniona przez Depozyt 
gwarancyjny pobierany bezpośrednio z rachunku bankowego Klienta, 
nieoprocentowany, bądź przez Gwarancję bankową dostarczoną przez Klienta. 
Wysokość Depozytu gwarancyjnego lub Gwarancji bankowej ustalana jest przez 
Axxès. Wartość referencyjna jest równa dwóm (2) miesiącom przewidywanego 
wykorzystania/użytkowania dróg. Wartość ta może zostać skorygowana przez 
Axxès w dowolnym momencie trwania Umowy, aby uwzględnić wzrost średniego 
użytkowania dróg przez Klienta, pogorszenie wypłacalności lub wzrost ryzyka 
finansowego ponoszonego przez Axxès wobec Podmiotów pobierających opłaty. 
W przypadku odmowy Klienta spółka Axxès będzie mogła wypowiedzieć Umowę 
o świadczenie usług zgodnie z prawem i ze skutkiem natychmiastowym, bez 
uprzedzenia i odszkodowania oraz bez żadnych formalności poza wysłaniem listu 
poleconego za potwierdzeniem odbioru. Wysokość Depozytu gwarancyjnego lub 
Gwarancji bankowej obliczana jest dla każdego Elektronicznego identyfikatora. 
Jednakże, Klient gwarantuje zapłatę kwot należnych z tytułu świadczenia 
Usług przez Axxès bez względu na rodzaj lub liczbę używanych Elektronicznych 
identyfikatorów. Alternatywą może być wprowadzenie przez Axxès opcji 
przedpłaty dla Klientów.

Wypowiedzenie umowy z jakiegokolwiek powodu, pociąga za sobą zastosowanie 
przepisów artykułu L110-4 kodeksu handlowego lub innego specjalnego 
rozporządzenia, który ten artykuł zastępuje.

3.4. Wyłącznie prawidłowo wypełnione, opatrzone datą i podpisem Klienta 
Wnioski o Abonament będą przyjmowane przez Axxès.

3.5. Axxès zastrzega sobie prawo do odrzucenia Wniosku o Abonament, w 
szczególności gdy:
- Klient ujest w upadłości lub niewypłacalny;
- wcześniej zawarta przez Klienta umowa o świadczenie usług Axxès lub umowa 
z jednym lub wieloma Podmiotami pobierającymi opłaty została rozwiązana z 
powodu oszustwa lub braku płatności;
- Klient nie zapłacił poprzedniej faktury wystawionej przez Axxès w przewidzianym 
w umowie terminie płatności.

3.6. Klient powinien w razie potrzeby uzupełnić i uaktualnić informacje 
przekazane Axxès, w tym zgłosić wszelkie zmiany prawne, takie jak zmiana 
działalności, zmiana nazwy firmy, przeniesienie siedziby lub zmiana floty, oraz 
dotrzymać swoich zobowiązań wobec Podmiotów pobierających opłaty oraz 
postępować zgodnie ze wskazówkami przekazanymi mu w tym celu przez Axxès. 
Klient musi on zawiadomić Axxès o wszelkich zmianach dotyczących danych 
bankowych lub metody płatności, które mogłyby mieć wpływ lub opóźnić 
płatności oraz musi podjąć odpowiednie działania, zapewniające, że nie będzie 
opóźnień płatności lub odmowy płatności przez bank w związku z takimi 
zmianami.

W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego punktu spółka Axxès 
będzie miała prawo do jednostronnego rozwiązania umowy listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru, ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedzenia i 
prawa do żądania odszkodowania.
Wszelkie zmiany związane z osobowością prawną Klienta, w szczególności takie 
jak przeniesienie lub przekazanie aktywów handlowych, połączenie lub podział, 
muszą być przekazane Axxès, która zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy 
ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, bez prawa do żądania 
odszkodowania i bez żadnych formalności, z zastrzeżeniem obowiązujących 
przepisów ustawowych i wykonawczych.

3.7. Klient dostarcza na swoją wyłączną odpowiedzialność informacje i 
dokumenty niezbędne do Uruchomienia Elektronicznych identyfikatorów i 
wszelkich późniejszych zmian z nimi związanych. Axxès może zażądać od Klienta 
potrzebnych dokumenty przez Podmioty pobierające opłaty. W takim wypadku 
Wniosek o Abonament lub inny wniosek Klienta, dla których wymagane są 
dokumenty, będzie rozpatrywany przez firmę Axxès dopiero po otrzymaniu 
żądanych dokumentów.

3.8. Klient jest zobowiązany przestrzegać i przejąć wszystkie obowiązki Osób 
zobowiązanych do zapłaty, mające związek z informacjami przekazanymi Axxès. 

3.9. Porozumienie w sprawie Dowodów: W przypadku subskrybowania 
Usług Axxès Klient   ważny adres e-mail. Klient przyjmuje do wiadomości, że 
Axxès uznaje,  iż wszelkie e-maile i powiadomienia wysyłane na podany adres 
e-mail zostają mu dostarczone i mają taką samą wartość jak list polecony za 
potwierdzeniem odbioru wysłany pocztą. Klient zgadza się, że wszelkie wezwania 
wysłane na adres e-mail powodują uruchomienie biegu terminów, odsetek i 
innych konsekwencji, jakie  wynikają z przepisów prawa, w tym artykułu 1153 
francuskiego Kodeksu cywilnego, oraz decyzji sądów
Klient zobowiązuje się informować bezzwłocznie Axxès o wszelkich zmianach 
adresu e-mail.

4. CZAS TRWANIA / ZAKOŃCZENIE UMOWY
W przypadku zatwierdzenia przez Axxès złożonego Wniosku o Abonament, 
Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania Wniosku o Abonament przez Axxès. 
Umowa będzie obowiązywać dopóki Klient będzie w posiadaniu co najmniej 
jednego Elektronicznego identyfikatora. Umowa może zostać rozwiązana 
w dowolnej chwili przez jedną ze Stron, bez żadnych formalności, jedynie z 
zachowaniem dwumiesięcznego (2) okresu wypowiedzenia, przekazanego listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru.
W przypadku bezprawnego użycia Elektronicznego identyfikatora powierzonego 
Klientowi, bez względu na rodzaj bezprawnego użycia lub jego przyczynę, 
Axxès zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, zgodnie z prawem, listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru, bez ostrzeżenia czy uprzedniego 
zawiadomienia/wypowiedzenia.

5. WŁASNOŚĆ ELEKTRONICZNEGO IDENTYFIKATORA
Elektroniczny identyfikator jest i pozostaje własnością Axxès. Wynajem i 
sprzedaż Elektronicznego identyfikatora przez Klienta są zabronione i grożą 
natychmiastowym rozwiązaniem Umowy. Klient posiada Elektroniczny 
identyfikator i używa go na własną odpowiedzialność. W każdej chwili w 
trakcie realizacji Umowy, a w szczególności w przypadku umieszczenia na liście 
blokad, oszustw lub fałszerstw Elektronicznego identyfikatora, Axxès ma prawo 
do usunięcia lub zlecenia podmiotowi pobierającemu opłaty (operatorowi 
autostrady) lub wybranemu podmiotowi trzeciemu usunięcia, ewentualnie 
wymiany jednego lub wielu Elektronicznych identyfikatorów. Axxès może również 
usunąć, a w razie potrzeby wymienić Elektroniczny identyfikator z jakichkolwiek 
przyczyn technicznych, a w szczególności w następujących przypadkach:
- zmiany/rozwój technologiczny;
- wadliwe funkcjonowanie;
- zużycie baterii;
- zmiana Pojazdu lub parametrów Pojazdu, do którego dobrany zostałl 
ektroniczny identyfikator.
Klient zobowiązany jest w każdym wypadku do zwrotu danego Elektronicznego 
Identyfikatora lub  Elektronicznych identyfikatorów na pierwsze żądanie.

6. UŻYWANIE ELEKTRONICZNEGO IDENTYFIKATORA
6.1. Działanie Elektronicznego identyfikatora

Prawidłowe działanie Elektronicznego identyfikatora zależy od przestrzegania 
zasad określonych w Podręczniku użytkownika.
Elektroniczny identyfikator działa do momentu jego zablokowania lub wymiany 
przez Axxès. Tylko właściwe używanie ważnego Elektronicznego identyfikatora 
pozwala jego posiadaczowi na uzyskanie statusu subskrybenta Usług Axxès i 
uprawnień z tym związanych. W przypadku braku ważnego Elektronicznego 
identyfikatora orazw przypadku jego awarii, Klient powinien postępować zgodnie 
z procedurą określoną przez Axxès dla danej Sieci.
Jeśli okaże się, że uszkodzenie nastąpiło z winy Klienta, zostanie on obciążony 
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przez Axxès wszystkimi kosztami wymiany według obowiązujących stawek 
cenowych.Wymiana Elektronicznego identyfikatora przez Axxès jest bezpłatna 
przez cały okres wynajmu w przypadku uszkodzenia wynikającego z awarii 
Urządzenia pokładowego lub baterii.
Używanie Elektronicznych identyfikatorów w sieciach drogowych jest 
równoznaczne z przestrzeganiem określonych obowiązków, nawet ustalonych 
przez strony trzecie, w tymPodmioty pobierające opłaty. Jako przewodnik,Axxès 
umieszcza przydatne informacje na swojej stronie internetowej : http://www.
axxes.eu Obowiązkiem Klienta jest zapoznawanie się z prawidłowymi, aktualnymi 
i kompletnymi informacjami w tym zakresie.
6.2. Dodatkowe Elektroniczne identyfikatory
Każdy wniosek o dodatkowy Elektroniczny identyfikator musi być złożony przez 
Klienta poprzez wypełnienie i podpisanie formularza opracowanego dla tych 
celów przez Axxès. Wydanie Elektronicznych identyfikatorów jest uzależnione od: 
- otrzymania przez Axxèsważnej dokumentacji, a w szczególności dowodów 
rejestracyjnych pojazdów ciężarowych;

- wniesienia przez Klienta dodatkowej gwarancji (Depozyt gwarancyjny 
ub Gwarancja bankowa) w wysokości ustalonej przez Axxès zgodnie z 
postanowieniami określonymi w Punkcie 3.3. powyżej.

6.3. Przydzielenie Elektronicznych identyfikatorów

Klient musi pamiętać, że Elektroniczny identyfikator przydzielony jest do jednego 
i tego samego Pojazdu ciężarowego, przy czym wymóg ten wynika z przepisów 
obowiązujących w niektórych krajach, których nieprzestrzeganie grozi karą 
grzywny oraz unieruchomieniem pojazdu, bądź też jest narzucony przez Podmioty 
pobierające opłaty. Wszelkie niewłaściwe używanie powoduje automatycznie i 
zgodnie z prawem utratę gwarancji odnoszącej się do działania Elektronicznego 
identyfikatora oraz związanych z nim Usług.
Axxès oferuje Klientowi możliwość przeniesienia Elektronicznego identyfikatora 
połączonego z Satelitarnym systemem elektronicznego poboru opłat drogowych 
do innego Pojazdu z floty pod warunkiem uprzedniego powiadomienia 
Podmiotów pobierających opłaty zgodnie z procedurą określoną przez Axxès.
Wszelkie nieużywane Elektroniczne identyfikatory należy zwrócić Axxès w celu 
zniszczenia lub recyklingu.
6.4. Zablokowanie używania Elektronicznego identyfikatora
Klient powinien możliwie najszybciej zablokować używanie Elektronicznego 
identyfikatora w przypadku jego kradzieży lub utraty.

Wniosek o zablokowanie Elektronicznego identyfikatora należy przekazać firmie 
Axxès zgodnie z określoną procedurą: 
- na piśmie: pocztą, faksem lub e-mailem; 
- telefonicznie (z zastrzeżeniem pisemnego potwierdzenia w ciągu 2 dni 
roboczych); 
- za pośrednictwem strony internetowej Axxès.

Axxès potwierdzi zablokowanie na piśmie (pocztą, faksem, e-mailem), podając 
obowiązkowo ilośćzablokowanych Elektronicznych identyfikatoróworaz datę 
rozpatrzenia wniosku. Unieważnienie Elektronicznego identyfikatora jest 
skuteczne dla Klienta po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia odbioru.

Od tej daty Klient nie jest już zobowiązany do zapłaty kwot wynikających z 
ewentualnych zarejestrowanych transakcji. Axxès obciąży Klienta kosztami 
Zablokowania i ewentualnymi opłatami za niezwrócony Elektroniczny 
identyfikator. Axxès nie ponosi odpowiedzialności za skutki zablokowania 
wnioskowanego przez osobę korzystającą z tożsamości lub nazwy Klienta oraz 
która jest nieuprawniona do reprezentowania Klienta.

Na wniosek Klienta nowy Elektroniczny identyfikator może zostać dostarczony 
na wskazany adres. Klient poniesie koszty uruchomienia Elektronicznego 
identyfikatora według obowiązujących stawek Axxès. W przypadku odzyskania 
przez Klienta Elektronicznego identyfikatora zgłoszonego jako ukradzionego lub 
zgubionego, należy go odesłać do Axxès przesyłką poleconą za potwierdzeniem 
odbioru. 

7. ZWROT ELEKTRONICZNEGO IDENTYFIKATORA
7.1. Zwrot w przypadku rozwiązania Umowy

Klient powinien obowiązkowo i bezzwłocznie odesłać w paczce poleconej 
wyłącznie za potwierdzeniem odbioru na adres firmy Axxès - Atelier CGAS - 
Gare de péage autoroutière ASF - RN 113 - 13310 Saint Martin de Crau Francja 
Elektroniczne identyfikatory w futerałach ochronnych, dostarczonych przez Axxès 
w każdym przypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od tego, która Strona 
wypowiedziała umowę. Elektroniczne identyfikatory należy zwrócić w ciągu 
najpóźniej piętnastu (15) dni od daty wejścia w życie rozwiązaniaUmowy. 
Kwoty opłat drogowych zatwierdzonych za pomocą niewłaściwie użytkowanych 
Elektronicznych identyfikatorów będą wymagane niezależnie od postępowania 
karnego i wszelkiego powództwa o odszkodowanie, do którego Axxès zastrzega 
sobie prawo.
Jeżeli Axxès została zmuszona do odzyskania jednego lub kilku Elektronicznych 
identyfikatorów za pomocą wszelkich środków prawnych, Klient zostanie 
obciążony poniesionymi kosztami postępowania. Axxès będzie miała również 

prawo do zafakturowania opłaty za każdy niezwrócony Elektroniczny identyfikator 
w przypadku braku zwrotu urządzenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 
wejścia w życie rozwiązaniaUmowy.

7.2. Zwrot częściowy lub całkowity

Klient może w każdej chwili zwrócićjeden lub więcejElektronicznych 
identyfikatorów w futerałach ochronnych, w paczkach poleconych na adres 
Axxès - Atelier CGAS - Gare de péage autoroutière ASF - RN 113 - 13310 Saint 
Martin de Crau. W takim wypadku Axxès przestanie fakturować usługi związane 
z używaniem Elektronicznych identyfikatorów pod koniec miesiąca, w którym 
potwierdziła ona odbiór zwróconych Elektronicznych identyfikatorów.

Klient ma obowiązek zapoznać się z Szczególnymi warunkami handlowymi 
Podmiotu pobierającego opłaty, aby poznać konsekwencje zwrotu 
Elektronicznych identyfikatorów, a przede wszystkim warunki zwrotu pobranych 
opłat za przystąpienie do systemu lub fakturowania opłat do pobrania.

W żadnym wypadku Klient nie może żądać od Axxès zwrotu kwoty wynajmu 
lub udostępnienia Elektronicznego identyfikatora, a w szczególności kosztów 
personalizacji, zapakowania i wysyłki,  w przypadku zwrotu Elektronicznego 
identyfikatora.

Jeżeli Axxès będzie zmuszona do naprawy i/lub ponownego zapakowania w 
przypadku uszkodzenia Elektronicznego identyfikatora(np.zmian częściowych 
lub całkowitych, oznakowania itd.), Klient zostanie obciążony kosztami operacji 
zgodnie z obowiązującymi stawkami cenowymi.

8. FAKTUROWANIE
8.1. Naliczanie opłat abonamentowych oraz należnych płatności Klienta w ramach 
usług świadczonych przez Axxès (w tym z tytułu Opłat drogowych) rozpocznie się 
od dnia wysłania przez Axxès Elektronicznych identyfikatorów do Klienta. Stawki 
podlegają corocznemu zrewidowaniu.

8.2. W każdym przypadku rezygnacji z Abonamentu przez Klienta, Axxès będzie 
miała prawo zachować ostatecznie, jako rekompensatę, wszystkie kwoty 
wpłacone przez klienta, z wyjątkiem Depozytu gwarancyjnego, przy czym będzie 
mogła z niego pobrać wspomniane kwoty.

8.3. W każdym momencie firma Axxès może przeprowadzić dematerializację 
swoich faktur. W związku z powyższym, poinformuje Klienta za pomocą wszelkich 
środków, szczególnie wiadomością e-mail wysłaną na adres podany podczas 
rejestracji lub na każdy inny adres podany później, o zasadach, zwłaszcza 
technicznych, funkcjonowania faktur zdematerializowanych. 

9. WARUNKI I ZASADY PŁATNOŚCI
9.1. Kwoty należne od Klienta w ramach niniejszej Umowy zostaną zafakturowane 
i płatne za pomocą polecenia zapłaty (direct debit) w terminie od pięciu (5) do 
siedmiu (7) dni roboczych od daty wystawienia faktury lub w systemie przedpłaty, 
jeśli Klient wybrał tę opcję (zgodnie z warunkami i zasadami przedpłaty Axxès) 
zgodnie z wysokością i warunkami podanymi na fakturze. Terminy płatności mogą 
ulec zmianie w zależności od kraju, z zastrzeżeniem uprzedniej zgody Klienta.
Grzywny i inne kary finansowe wynikające z naruszeń dokonanych przez Klienta 
w związku z funkcjonowaniem Siecimuszą być uregulowane bezpośrednio przez 
Klienta, a nie za pośrednictwem Axxès.

9.2. Przestrzeganie przez Klienta terminów płatności wszelkich kwot należnych 
Axxès w ramach Umowy jest podstawowym obowiązkiem Klienta.
Axxès naliczy stałe koszty odzyskania należności dla każdej nieuregulowanej 
opłaty. Bez uszczerbku dla innych praw Axxès zastrzega sobie prawo do zażądania 
zapłaty odsetek za każdy dzień braku zapłaty w przypadku częściowego lub 
całkowitego braku zapłaty faktury w wymaganym terminie płatności.
Zgodnie z artykułem L441-6 francuskiego Kodeksu handlowego odsetki będą 
naliczane według stawki równej stopie procentowej stosowanej przez Europejski 
Bank Centralny do ostatniej operacji refinansowania, powiększonej o 10 punktów 
procentowych, przy czym nie mogą być niższe od trzykrotności (3) ustawowych 
odsetek we Francji.
Odsetki będą nadal naliczane od należnych kwot pomimo rozwiązania lub 
wygaśnięcia Umowy bez względu na powód.
W przypadku całkowitego lub częściowego braku zapłaty faktury w ostatecznym 
terminie płatności i po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty wysłanym pocztą lub 
drogą elektroniczną, Axxès może bezzwłocznie wstrzymać świadczenie swoich 
Usług.
W przypadku braku płatności po upływie pięciu (5) dni roboczych, Axxès może 
rozwiązać Umowębez żadnych dodatkowych formalności.
Całkowity lub częściowy brak zapłaty faktur w umownych terminach płatności 
powoduje automatyczną wymagalność wszystkich wystawionych i niezapłaconych 
faktur. Wszystkie faktury będą więc wymagały zapłaty, licząc od daty wystawienia 
do czasu pełnej zapłaty.
Zgodnie z artykułami 441-6 C. com francuskiego Kodeksu handlowego, w 
przypadku wszelkiego opóźnienia w zapłacie, oprócz kar za zwłokę, dłużnik 
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zobowiązany jest automatycznie do zapłaty stałejkwoty w wysokości 40 € z tytułu 
kosztów odzyskania należności.
Axxès może domagać się dodatkowego odszkodowania, gdy wykaże, że koszty 
odzyskania należności przekroczyły ustaloną stałą kwotę.

9.3. Klient ma prawo skorzystać z usług podmiotu zobowiązanego do zapłaty 
(Third Party Payer), odpowiedzialnego za rozliczanie faktur, wystawianych przez 
Axxès w ramach Umowy. W takim wypadku Klient musi powiadomić Axxès i 
dostarczyć jej dane bankowe pośrednika (Third Party Payer) oraz związane z nim 
upoważnienie do zapłaty (direct debit authorization).
W każdym wypadku Klient pozostaje odpowiedzialny za zapłatę należności Axxès. 
Klient zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty dopiero po uregulowaniu całości 
należnej kwoty przez wyznaczony przez niego Podmiot zobowiązany do zapłaty 
(Third Party Payer). 
W przypadku niewywiązania się z obowiązków Podmiotu zobowiązanego do 
zapłaty, np. braku zapłaty faktury lub faktur w ustalonym terminie, Klient zrzeka 
się jakichkolwiek praw do dyskusji/sprzeciwui zobowiązuje się natychmiast i na 
pierwsze żądanie Axxès do uregulowania faktury. W przypadku braku zapłaty 
przez Klienta po niewywiązaniu się z zobowiązań przez Podmiot zobowiązany do 
zapłaty (Third Party Payer), Axxès będzie miała mogła z mocy prawa zastosować 
postanowienia niniejszego Punktubez potrzeby uprzedniego formalnego 
powiadomienia.
Podmiot zobowiązany do zapłaty (Third Party Payer), reprezentujący Klienta, 
podlega w identyczny sposób jak Klient postanowieniom niniejszegoPunktu.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Zobowiązania Axxès w ramach realizacji Umowy to zobowiązania w zakresie 
środków. Axxès zobowiązuje się zapewnić maksymalną dbałość i należytą 
staranność w zakresie świadczenia Usług Axxès

10.1. Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku niewywiązania się przez Axxès z całości lub części obowiązków 
nałożonych na nią w ramach Umowy, Klient ma prawo, z zastrzeżeniem 
udowodnienia winy Axxès, do zażądania odszkodowania za poniesione 
bezpośrednie szkody.Bez względu na charakter, podstawę i warunki działania 
podjętego przeciwko Axxès, odszkodowanie należne Klientowi za poniesione 
i wykazane bezpośrednie szkody, nie może przekraczać, z wyjątkiem 
rażącegoniedbalstwaAxxès, kwoty równej kwotom należnym od Klienta z tytułu 
Usług Axxès za okres 2 (dwóch) miesięcy poprzedzających wydarzenie lub 
wydarzenia, które stanowiły podstawę do ustalenia odpowiedzialności Axxès. 
Axxès nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędów w 
obliczeniach lub ustaleniu Opłat drogowych, za które wyłączną odpowiedzialność 
ponoszą Podmioty pobierające opłaty.

10.2. Wyłączenie szkód pośrednich

Axxès w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za: 
- szkody wynikające z całkowitego lub częściowego niewykonania przez Klienta 
własnych zobowiązań;

- szkody pośrednie, nawet jeżeli spółkaAxxès była świadoma możliwości 
wystąpienia takich szkód. Strony wyraźnie zgadzają się, że szkodę stanowi i nie 
uprawnia do rekompensaty finansowej lub handlowej, w szczególności m.in. 
wszelka utrata danych, utrata klientów, utrata wartości firmy, utrata zysków, 
dodatkowe koszty związane ze zmianą sieci autostrad lub emitenta w przypadku 
niedostępności Usług Axxès, utrata dochodu, utrata oszczędności, straty w 
działalności,brak prawidłowego rozwoju, wszelkie problemy handlowe lub 
szkody wynikające z uchybienia lub błęduoperatora autostrady biorącego udział 
w realizacji Umowy, a także wszelkie działania podjęte przeciwko Klientowi 
(z wyjątkiem naruszenia) przez osobę trzecią; zaistnienie powyższych szkód 
pośrednich nie przyznaje żadnych uprawnień do odszkodowania.

10.3.Siła wyższa

W żadnym wypadku Axxès nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodliwe lub 
niekorzystne skutki zdarzenia mającego miejsce w sytuacji Siły wyższej.

11. DOKUMENTY UMOWNE
11.1 Umowa określa wszystkie zobowiązania Stron w odniesieniu do jej celu. 
Anuluje ona i zastępuje każdy wcześniejszy dokument lub porozumienie między 
Stronami.

11.2 Axxès zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych 
Warunków ogólnych oraz do pozostałych dokumentów umownych. 
Zmiany te będą dostępne na stronie internetowej Axxès i przekazane 
Klientowi co najmniej dwa (2) miesiące przed ich wejściem w życie, z 
wyjątkiem korekt taryf i stawek, które wprowadzane są natychmiast. 
Jeżeli Klient nie akceptuje tych zmian, powinien rozwiązać Umowę listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru przed upływem Okresu wypowiedzenia. 
Brak odpowiedzi Klienta przed upływem Okresu wypowiedzenia jest 
równoznaczny z zaakceptowaniem zmian bez zastrzeżeń.

11.3 Niezależnie od postanowień poprzednich punktów, wszelkie zmiany 
Szczegółowych warunków handlowych Podmiotów pobierających opłaty będą 
bezzwłocznie i bez uprzedzenia wprowadzone do Umowy.
Klient zostaje poinformowany, że Axxès przystąpi do cyfryzacji i elektronicznej 
archiwizacji korespondencji z zachowaniem zapisu elektronicznego na warunkach 
określonych przez normy AFNOR Z42-013.
Jeżeli jedno z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne lub nieistotne, 
pozostałe postanowienia pozostają bez zmian i nadal obowiązujące, jak gdyby 
nieważne i nie mające zastosowaniapostanowienia nie znajdowały się w Umowie.

12. KRAJOWA KOMISJA INFORMATYKI I SWOBÓD (CNIL)
Wszelkie przetwarzanie danych przez Axxès w ramach realizacji Umowy 
podlega zgłoszeniu do Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL) zgodnie 
z przepisami ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami. 
Zgodnie z przepisami tej ustawy Klient ma prawo dostępu do swoich danych 
osobowych i w razie potrzeby do zażądania ich zmiany.

13. WŁAŚCIWE PRAWO - SPORY
W przypadku braku polubownego porozumienia wszelkie spory, które mogą 
powstać między Stronami, należą do wyłącznej kompetencji właściwego sądu 
w ramach jurysdykcji Sądu Apelacyjnego wParyżu (Paris Court of Appeal). 
Niniejsze postanowieniema również zastosowanie w przypadku powództw z 
żądaniami od osób trzecich lub występowania więcej niż jednegopozwanego. 
Językiem Umowy jest język francuski, w przypadku rozbieżności pomiędzy 
francuskojęzyczną i anglojęzyczną wersją Umowy lub różnic w interpretacji, 
francuskojęzyczna wersja ma pierwszeństwo. Umowa podlega wyłącznie 
przepisom prawa francuskiego.  W przypadku gdy występują sprzeczności 
pomiędzy francuskojęzyczną a inną wersją dokumentu, francuskojęzyczna wersja 
ma pierwszeństwo. 

14. DANE PRZEKAZYWANE DO KRAJU SPOZA UE 
NIEZAPEWNIAJĄCEGO ODPOWIEDNIEGO POZIOMU 
OCHRONY
W przypadku przetwarzania danych osobowych poza UE mają zastosowanie 
następujące postanowieniaumowne.

Definicje

W rozumieniupostanowień:

a)„dane osobowe”, „szczególne kategorie danych/dane wrażliwe”, „przetwarzać/ 
przetwarzanie”, „administrator danych”, „podmiot przetwarzający”, „osoba, 
której dane dotyczą” „organ nadzorczy/organ” mają takie samo znaczenie, jak 
w dyrektywie 95/46/WE z 24 października 1995 r. („organ” oznacza właściwy 
organ ochrony danych na terenie, na którym prowadzi działalność gospodarczą 
podmiot przekazujący dane);

b)“podmiot przekazujący dane” oznacza administratora danych, który przekazuje 
dane osobowe;

c)„podmiot odbierający dane” oznacza administratora danych, który wyraża 
zgodę na otrzymywanie od podmiotu przekazującego danych osobowych 
w celu dalszego ich przetwarzania na zasadach ustalonych w niniejszych 
postanowieniachi który nie podlega mechanizmowi implementowanemu w 
państwie spoza Unii Europejskiej zapewniającemu odpowiednią ochronę;

d)„postanowienia” to niniejsze postanowienia umowne, które stanowią odrębny 
dokument i nie zawierają przepisów handlowych uzgodnionych przez Strony 
w ramach odrębnych umów handlowych. Szczegóły dotyczące przekazywania 
danych (oraz dane osobowe) zostały określone w załączniku A, który stanowi 
integralną częśćpostanowień.

14.I Obowiązki podmiotu przekazującego dane

Podmiot przekazujący dane zapewnia zabezpieczenia i podejmuje następujące 
zobowiązania:

a) Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przekazywane zgodnie z 
przepisami obowiązującymi podmiot przekazujący dane.

b) Podmiot przekazujący dane podejmuje rozsądne działania, aby się upewnić, że 
podmiot odbierający dane jest w stanie spełnić zobowiązania prawne wynikające 
z niniejszychpostanowień.

c) Podmiot przekazujący dane przekazuje podmiotowi odbierającemu dane 
na jego prośbę tekst odpowiednich przepisów w zakresie ochrony danych w 
kraju, w którym prowadzi on działalność lub listę tych przepisów (w stosownych 
przypadkach i bez załączania opinii prawnej).

d) Podmiot przekazujący dane odpowiada na zapytania o informacje osób, 
których dotyczą dane oraz organu na temat przetwarzania danych osobowych 
przez podmiot odbierający dane, chyba że strony uzgodniły, że to podmiot 
odbierający dane będzie udzielał odpowiedzi, przy czym podmiot przekazujący 
dane powinien przynajmniej w miarę możliwości przekazać informacje, które 
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może posiadać, jeśli podmiot odbierający dane nie zgadza się udzielić odpowiedzi 
lub nie jest w stanie tego zrobić. Odpowiedzi udzielane są w rozsądnym terminie.

e) Podmiot przekazujący dane przekazuje na żądanie kopie 
postanowieńzainteresowanym osobom, które są osobami trzecimi 
beneficjentami zgodnie z postanowieniemIII, chyba że postanowieniazawierają 
poufne informacje, w takim wypadku jest on upoważniony do odmowy 
przekazania tychinformacji. W przypadku takiej odmowy przekazania informacji 
podmiot przekazujący dane informuje zainteresowane osoby na piśmie o 
powodzie usunięcia i ich prawie do zgłoszenia tego faktu organowi. Jednakże 
podmiot przekazujący dane stosuje się do wszelkiej decyzji organu dotyczącej 
dostępu do pełnego tekstu postanowieńprzez osoby, których dotyczą dane pod 
warunkiem, że zgodziły się one przestrzegać poufności informacji poufnych, co 
do których odmówiono ich przekazania. Podmiot przekazujący dane przekazuje 
również kopię postanowieńorganowi na jego żądanie.

14.II Obowiązki podmiotu odbierającego dane

Podmiot odbierający dane zapewnia zabezpieczenia i podejmuje następujące 
zobowiązania:

a) Podmiot odbierający dane wprowadza w życie odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub 
bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 
ujawnieniem lub dostępem. Środki te zapewniają poziom bezpieczeństwa 
odpowiedni do ryzyka, jakie stanowi przetwarzanie i charakter danych 
podlegających ochronie.

b) Podmiot odbierający dane ustanawia procedury zapewniające, że osoby 
trzecie upoważnione przez niego do dostępu do danych osobowych, w 
tympodwykonawcy, przestrzegają i zachowują poufność i bezpieczeństwo danych 
osobowych. Każda osoba działająca z upoważnienia podmiotu odbierającego 
dane, w tympodwykonawca, może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na 
polecenie podmiotu odbierającego dane. Przepis ten nie ma zastosowania do 
osób, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi 
są uprawnione lub zobowiązane do dostępu do danych osobowych.

c) W momencie, w którym podmiot odbierający dane zgadza się przestrzegać 
niniejszychpostanowień, nie ma wiedzy odnośnie istnienia lokalnych przepisów, 
które mogą istotnie wpłynąć na zabezpieczenia oferowane w ramach tych 
postanowieńi w momencie, gdy je pozna, poinformuje o nich podmiot 
przekazujący dane (który w razie potrzeby przekaże tę informację organowi).

d) Podmiot odbierający dane przetwarza dane osobowe do celów opisanych 
w harmonogramie A (Schedule A) i jest uprawniony do udzielenia gwarancji i 
podejmowania zobowiązań określonych w niniejszychpostanowieniach.

e) Podmiot odbierający dane wyznacza podmiotowi przekazującemu dane 
osobę do kontaktu w swojej strukturze organizacyjnej, upoważnioną do 
udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych 
oraz współpracującą w rozsądnych terminach i w dobrej wierze z podmiotem 
przekazującym dane, osobami, których dotyczą dane oraz organem, gdy tylko 
żądania udzielenia takich informacji będą się pojawiały. W przypadku prawnego 
rozwiązania podmiotu przekazującego dane lub po podjęciu przez strony wspólnej 
decyzji, podmiot odbierający dane przyjmuje na siebie odpowiedzialność i 
przestrzeganie postanowień punktu I e).

f) Na wniosek podmiotu przekazującego dane podmiot odbierający dane 
przedstawia mu dowód, że posiada wystarczające środki finansowe do 
wypełniania zobowiązań określonych w punkcie14,4(w tym uzyskania ochrony w 
ramach polisy ubezpieczeniowej).

g) Na uzasadniony wniosek podmiotu przekazującego dane, podmiot odbierający 
dane przedstawi swoje urządzenia do przetwarzania danych, pliki danych 
oraz dokumentację niezbędną do przetwarzania w celu kontroli, weryfikacji, 
audytu i/ lub certyfikacji przez podmiot przekazujący dane (lub inspektora bądź 
niezależnego i bezstronnego kontrolera wybranego przez podmiot przekazujący 
dane, co do którego podmiot odbierający dane nie może wnieść uzasadnionego 
sprzeciwu), aby zbadać, poddać audytowi i/lub poświadczyć jego sprzęt służący do 
przetwarzania danych, pliki danych i dokumentację wymaganą do przetwarzania, 
w celu kontroli zgodności z udzielonymi gwarancjami i podjętymi zobowiązaniami 
zgodnie z niniejszymipostanowieniami, po uprzednim powiadomieniu i w 
normalnych godzinach pracy. W razie konieczności wniosek zostaje przedłożony 
do uzyskania zezwolenia lub zatwierdzenia przez organ regulacyjny lub nadzorczy 
w kraju podmiotu odbierającego dane, odnośnie których będą podejmowane 
starania, aby takie zezwolenie lub zatwierdzenie uzyskać niezwłocznie.

h)Podmiot odbierający dane przetwarza wszelkiedane osobowe zgodnie z 
francuskimi przepisami prawa.

i) Podmiot odbierający dane nie ujawnia ani nie przekazuje danych osobowych 
administratorowi danych w państwie trzecim, znajdującym się poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym (EOG), bez powiadomienia podmiotu przekazującego 
dane i z zastrzeżeniem, że

 i) administrator danych w państwie trzecim będzie przetwarzał dane 
osobowe zgodnie z decyzją Komisji (CNIL) zapewniającą, że dane państwo trzecie 

zapewnia właściwą ochronę lub

 ii) administrator danych w państwie trzecim podpisze

niniejsze postanowienialub inne porozumienie w zakresie przekazywania danych, 
zatwierdzone przez właściwy organ w ramach Unii Europejskiej lub

 iii) osoby , których dotyczą dane, miały możliwość sprzeciwu po tym, 
jak zostały powiadomione o celu przekazania danych, kategoriach odbiorców 
danych i o tym, że kraje, do których przekazywane są dane, mogą mieć inne 
standardy ochrony danych lub

 iv) osoby, których dotyczą dane, wyraziły bez zastrzeżeńzgodę na 
dalsze przekazywanie danych w przypadku danych wrażliwych.

14.III Odpowiedzialność i prawa osób trzecich

a) Każda strona ponosi odpowiedzialność wobec drugiej strony za szkody 
spowodowane w wyniku naruszenia niniejszychpostanowień. Odpowiedzialność 
stron ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej szkody. Kary (to znaczy 
odszkodowanie mające na celu ukaranie drugiej strony za zachowanie stanowiące 
nadużycie) są wyraźnie wyłączone. Każda ze stron jest odpowiedzialna wobec 
osób, których dotyczą dane, za szkody powstałe w wyniku naruszenia praw 
osób trzecich wynikających z niniejszychpostanowień, nie naruszając przy tym 
odpowiedzialności podmiotu przekazującego dane na mocy aktów prawnych 
dotyczącychochrony danych, którym podlega.

b) Strony uzgadniają, że osoba, której dotyczą dane, jako osoba trzecia będąca 
beneficjentem, ma prawo do egzekwowania niniejszego punktu, jak również 
Punktów14.2 b), 14.2 d), 14.2 e), 14.3 a), 14.3 c), 14.3d), 14.3 e), 14.3 h), 14.3 
i), 14.4 a), 15.6, 14.7 d) i 14.8 odnośnie do podmiotu odbierającego dane lub 
podmiotu przekazującego dane w związku z naruszeniem ich poszczególnych 
zobowiązań umownych w odniesieniu do danych osobowych i przyjmuje w 
tym celu jurysdykcję sądu w kraju, w którym podmiot przekazujący dane 
prowadzi działalność. W przepadkach zarzutów o uchybienia wobec podmiotu 
odbierającego dane osoba, której dotyczą dane, powinna w pierwszej kolejności 
poprosić aby podmiot przekazujący dane podjął odpowiednie środki w celu 
wyegzekwowania swoich praw wobec podmiotu odbierającego dane; jeżeli 
podmiot przekazujący dane nie podejmie tych działań w rozsądnym terminie 
(który w normalnych okolicznościach wynosiłby jeden miesiąc), osoba, której 
dotyczą dane, może dochodzić swoich praw bezpośrednio wobec podmiotu 
odbierającego dane. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo podjąć kroki 
bezpośrednio przeciwko podmiotowi przekazującemu dane, który nie podjął 
wszelkich rozsądnych działań, aby ustalić, czy podmiot odbierający dane jest w 
stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych, wynikających z niniejszych 
postanowień(podmiot przekazujący dane musi udowodnić, że podjął wszelkie 
rozsądne działania).

14.IV Prawo mające zastosowanie do postanowień

Niezależnie od postanowień Punktu 13 niniejsze postanowieniapodlegają prawu 
państwa, w którym podmiot przekazujący dane ma swoją siedzibę, z wyjątkiem 
przepisów i rozporządzeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 
podmiot odbierający dane zgodnie z punktem14.3 h), które mają zastosowanie 
jedynie, gdy podmiot odbierający dane wybiera je zgodnie z niniejszym punktem.

14.V Rozstrzyganie sporów z osobami, których dotyczą dane lub organem

a) W przypadku sporu lub skargi wniesionej przeciwko stronom lub jednej z nich 
przez osobę, której dotyczą dane lub organ w sprawie przetwarzania danych 
osobowych, strony informują się wzajemnie o stanie tych sporów lub skarg 
i współpracują dla osiągnięcia polubownego rozwiązania tak szybko, jak to 
możliwe.

b) Strony zgadzają się współdziałać w jakiejkolwiek powszechnie stosowanej, 
niewiążącej mediacji, przeprowadzonej przez osobę, której dotyczą dane lub 
przez organ. Jeżeli strony będą brały udział w postępowaniach, mogą to zrobić 
na odległość (w szczególności przez telefon lub inne środki elektroniczne). Strony 
zgadzają się również rozważyć możliwość udziału we wszelkichpostępowaniach 
arbitrażowych, mediacyjnych i procedurach rozstrzygania sporów, prowadzonych 
w związku ze sporami związanymi z ochroną danych.

c) Każda ze stron podporządkowuje się wszelkim decyzjom sądu mającego 
jurysdykcję w kraju podmiotu przekazującego dane lub w kraju ustanowienia 
organu, które są ostatecznei nie podlegają odwołaniu.

14.VI Rozwiązanie umowy

a) W przypadku niewywiązania się przez podmiot odbierający dane ze swoich 
zobowiązań wynikających z niniejszychpostanowień, podmiot przekazujący dane 
może tymczasowo zawiesić przekazywanie danych osobowych podmiotowi 
odbierającemu dane do momentu usunięcianaruszeńlub rozwiązania Umowy.

b) W przypadku gdy:

 i)przekazywanie danych osobowych podmiotowi odbierającemu dane 
zostało tymczasowo zawieszone przez podmiot przekazujący dane na ponad 
miesiąc zgodnie z punktem a);

 ii) przestrzeganie niniejszych postanowieńprzez podmiot odbierający 
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dane spowodowałoby naruszenie jego zobowiązań prawnych lub regulacyjnych w 
kraju, do którego dane są importowane;

  iii) podmiot odbierający dane narusza w sposób istotnylub 
stały udzielonych gwarancji lub podjętych zobowiązań wynikających z 
niniejszychpostanowień;

 iv) ostateczna decyzja, od której nie przysługuje odwołanie, sądu 
mającego jurysdykcję w państwie, w którym działa podmiot przekazujący dane lub 
organ, uznającą brak przestrzegania postanowieńprzez podmiot odbierający dane 
albo podmiot przekazujący dane lub

 v) zostaje złożona petycja w sprawie zarządu lub likwidacji podmiotu 
odbierającego dane, jako osoby fizycznej lub osoby prawnej i nie zostaje ona 
zakwestionowana w wyznaczonym terminie zgodnie z obowiązującym prawem; 
zostaje nakazana likwidacja; wyznaczony zostaje zarządca którejkolwiek z 
części majątku podmiotu odbierającego dane; wyznaczony zostaje syndyk masy 
upadłości, jeżeli podmiot odbierający dane jest osobą prywatną; wszczyna on 
postępowanie układowe; lub występuje równoważne wydarzenie we wszystkich 
jurysdykcjach, podmiot przekazujący dane, bez uszczerbku dla innych praw, 
których może dochodzić od podmiotu odbierającego dane, jest uprawniony do 
wypowiedzenia niniejszychpostanowień, informując w razie konieczności organ. 
W przypadkach określonych w punktach i), ii) lub iv) powyżej, podmiot odbierający 
dane może również wypowiedzieć niniejszepostanowienia.

c) Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszepostanowienia, jeżeli i) Komisja 
(CNIL) przyjęła decyzję stwierdzającą właściwą ochronę danych na mocy artykułu 
25(6) dyrektywy 95/46/WE (lub dowolnego tekstu, który ją zastępuje) w kraju (lub 
w jego części), do którego dane są przekazywane i w którym są przetwarzane przez 
podmiot odbierający dane lub ii) dyrektywa 95/46/WE (lub dowolny tekst, który ją 
zastępuje) staje się bezpośrednio skuteczna w tym kraju.

d) Strony zgadzają się, że wypowiedzenie niniejszych postanowień w każdej chwili, 
w każdych okolicznościach i z dowolnego powodu [z wyjątkiem wypowiedzenia na 
podstawie punktuVI c)] nie zwalnia ich z wynikających z postanowieńobowiązków 
i/lub warunków dotyczących przetwarzania przekazywanych danych osobowych

14.VII Zmiana niniejszych postanowień

Strony nie mogą zmieniać niniejszych postanowieńz wyjątkiem aktualizacji 
informacji zawartych w harmonogramieA (Schedule A), powiadamiając w takim 
wypadku organ, jeśli zachodzi taka konieczność. Niemniej mają one jednak prawo 
dodawać w razie potrzeby dodatkowe postanowieniahandlowe.

14.VIII Opis przekazywania danych

Szczegóły dotyczące przekazywania danych osobowych zostały przedstawione w 
harmonogramieA (Schedule A). Strony uzgadniają, że harmonogramA (Schedule 
A) może zawierać poufne informacjezawodowe, których nie ujawnią osobom 
trzecim, chyba że wymaga tego prawo lub mający jurysdykcjęorgan regulacyjny 
lub urzędowy albo są do tego zobowiązane na mocy punktuI e). Strony mogą 
sporządzić dodatkowe harmonogramydotyczące dodatkowego przekazywania 
danych, które w razie konieczności przekażą organowi. Można również opracować 
harmonogramA (Schedule A) tak, aby uwzględnić wielokrotneprzekazywanie 
danych.

15. UŻYWANIE ELEKTRONICZNEGO IDENTYFIKATORA
15.1. 15.1.  Zastosowanie SWH.PPO

SWH.PPO są opublikowane na stronie internetowej Axxès i mają zastosowanie 
wyłącznie do Transakcji z użyciem Elektronicznego identyfikatora, zamontowanego 
w Pojeździe, właściwie zgłoszonego przez Klienta Axxès albo Podmiotowi 
pobierającemu opłaty, który może zażądać indywidualnej rejestracji dla każdego 
Elektronicznego identyfikatora. SWH. PPO są dowolnie ustalane i zmieniane przez 
każdy Podmiot pobierający opłaty.

Klient zostaje poinformowany, że każdy Podmiot pobierający opłaty ma 
prawo do przeprowadzenia kontroli związanych z używaniem Elektronicznych 
identyfikatorów. 

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 roku, macie 
Państwo możliwość dostępu do informacji Was dotyczących przechowywanych 
przez kolektorów opłat i, jeśli to konieczne, wniesienia do nich poprawek. 
Używanie jednegoElektronicznego identyfikatora przez więcej niż jeden pojazd 
przy przejeżdżaniu przez punkt poboru opłat jest zabronione. Takie nieuczciwe 
użycie powoduje anulowanie ewentualnych zniżek za wspomniane przejazdy i 
podjęcie środków przewidzianych przez Podmiot pobierający opłaty w przypadku 
stwierdzenia oszustwa (w szczególności ostateczne zaprzestanie stosowania 
Szczegółowych warunków handlowych).

Wszelkie inne niewłaściwe używanie, a w szczególności używanie Elektronicznego 
identyfikatora w Pojeździe ciężarowym niezgodnym ze zgłoszonymi i 
zarejestrowanymi parametrami, będzie fakturowanew pełnej wysokości.

15.2. Manualny tryb regulowania opłat

15.2.1 Manualne regulowanie opłat we Francji

W przypadku nieprawidłowego działania Elektronicznego identyfikatora 
lub sprzętu do pobierania opłat w ramach Sieci we Francji: 
- przy wjeździe kierowca powinien pobrać bilet i okazać go przy wyjeździe, działając 
obowiązkowo w sposób manualny. W przypadku, gdy bramka wyjazdowa jest w 
pełni zautomatyzowana, kierowca musi poprosić o pomoc przez interfon (przycisk 
na magnetycznym terminalu płatniczym) i

- przy wyjeździe kierowca musi przekazać Elektroniczny identyfikator pracownikowi 
w celu manualnego uregulowania opłaty. W przypadku, gdy bramka wyjazdowa 
jest w pełni zautomatyzowana, kierowca musi poprosić o pomoc przez interfon 
(przycisk na magnetycznym terminalu płatniczym).

Każdy przejazd w ramach Sieci niezgodny z procedurą określoną w niniejszym 
punkcie odbywa się na koszt i ryzyko Klienta, niezależnie od prawa Axxès do 
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody ewentualnie poniesione w wyniku 
tego nieprzestrzegania.

15.2.2 Manualne regulowanie opłat w pozostałych krajach

Postępowanie w przypadku awariisprzętu do Poboru opłat lub Elektronicznego 
identyfikatora przedstawione jest na stronie internetowej Axxès oraz, w danym 
wypadku, określone w przepisach operacyjnych Podmiotu pobierającego opłaty 
lub w innych odpowiednich dokumentach.

15.3. Sieć akceptacji

Axxès zastrzega sobie prawo do zmiany poprzez rozszerzenie lub zawężenie Sieci 
akceptacji dla Mikrofalowego systemu elektronicznego poboru opłat drogowych 
oraz dostępnych usług.

Zmiany te zostaną zamieszczone na stronie internetowej Axxès przed ich wejściem w 
życie. Odpowiednie harmonogramyzostaną automatycznie, z mocy prawa zmienione. 
Rozszerzenie Sieci akceptacji w połączeniu z możliwym rozwojem technologicznym 
mogą spowodować zmianę procedur/instrukcji obsługizwiązanych z Elektronicznym 
identyfikatorem, niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania.

16. FAKTUROWANIE
16.1. Potwierdzenie Wykorzystania dokonanego przez Klienta kilometrów będą 
stanowiły zapisy komputerowe zarejestrowane przez Elektroniczne identyfikatory.
Axxès sporządza zestawienie Wykorzystania dokonanego przez Klientana 
podstawie danych dostarczonych przez każdy Podmiot pobierający opłaty w danej 
sieci, w ramach której poruszał się Klient.
Zestawienie zostaje udostępnione Klientowi do pobrania na stronie internetowej 
Axxès zgodnie z warunkami korzystania z tej strony. Klient może poprosić o 
wysłanie papierowej kopii zestawieniadrogą pocztową. Koszty wysłania zostaną 
zafakturowane według obowiązujących stawek.
W zestawieniu Wykorzystańzaznaczone są dla każdego Elektronicznego 
identyfikatora i każdej transakcji co najmniej daty, miejsca, kwoty, ilości i opis 
usług.
Zestawienie nie ma wartości dla celów podatkowych. Axxès fakturuje 
Wykorzystaniew poszczególnych krajach, wskazując miejsca świadczenia usług, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej i na warunkach 
określonych w niniejszymPunkcie.
Faktura nigdy nie stanowi ostatecznego rozliczenia konta Klienta. Wszelkie 
pominięte elementy zostaną zafakturowane w późniejszym terminie. Klient 
pozostaje zobowiązany do zapłaty wszystkich kwot należnych z tytułu jego 
Wykorzystania niezależnie od ewentualnego zawieszenia lub rozwiązania Umowy.
16.2. Axxès będzie naliczać należne opłaty na podstawie zapisów w systemach 
informatycznych, które będą miały pierwszeństwo nad innymi metodami obliczania, 
z wyjątkiem przypadków, w których Klient udowodni dysfunkcjęrzeczonych 
systemów. Wszelkie roszczenia do polubownego rozstrzygnięcia, dotyczące 
elementów faktury, należy zgłaszać wyłącznie Axxès w terminie piętnastu (15) 
dni od daty wystawienia. Roszczenie tonie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty 
zakwestionowanej faktury/
W przypadku zgłoszenia roszczenia Axxès rozpoczyna dochodzenie. Wszelkie 
korekty dalszego dochodzeniazostaną następnie uregulowane.
16.3. Warunki rozliczania 

Na podstawie zestawienia Wykorzystania Axxès wystawia Klientowi fakturę 
obejmującą kwoty do zapłaty przez Klienta za dany okres z tytułu transakcji i usług 
zrealizowanych w sieciach Podmiotów pobierających opłaty.
Faktury wystawiane są co dwa miesiące. W zależności odSieci, po jakichporuszał 
się Klient, wystawione faktury mogą mieć następującą formę:
- pierwsza faktura stanowi zaliczkę na poczet użytkowaniaw danym miesiącu;
- faktura uzupełniającaodnosząca się do bilansu tego użytkowania.
Klient otrzyma wiadomość e-mail na podany adres e-mail o wystawieniu faktury, 
terminie i wysokości pobranych kwot.
Kopie faktur, bez wartości dla celów podatkowych, będą udostępnioneKlientowi 
na stronie internetowej Axxès.
W tym samym czasie oryginał faktury w formie papierowej zostanie wysłany 
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pocztą do Klienta oraz dodatkowo drogą elektroniczną w przypadku wdrożenia 
elektronicznego fakturowania przez Axxès. Obowiązkiem każdego Klienta usług 
Systemu elektronicznego poboru opłat drogowych jest przestrzeganie w ramach 
prowadzonej działalności wszystkich przepisów w zakresie podatku VAT mających 
zastosowanie w konsekwencji wystawienia fakturprzez Axxès.
W stosunku do Axxès  obowiązkiem każdego Klienta usług Systemu elektronicznego 
poboru opłat drogowych jest przestrzeganie w ramach ich statusu podatkowego 
VAT i działań całości relewantnego, odpowiedniego ustawodawstwa dotyczącego 
podatku VAT.
Wiadomość elektroniczna zostanie wysłana do Klienta na adres e-mail podany 
podczas rejestracji lub na każdy inny adres podany później i będzie zawierać 
informację o udostępnieniu faktury na dedykowanej stronie internetowej 
(„Portalu”).
Istnieje możliwość przesyłania Klientowi faktury w formie papierowej na jego 
żądanie. Klient zobowiązany jest jednak dokonać wyboru między fakturą w formie 
papierowej a fakturą elektroniczną. Za wysłanie faktury w formie papierowej 
będzie pobierana opłata obowiązująca w momencie złożenia żądania.
Informuje się Klienta, że na Portalu będą dostępne wyłącznie faktury elektroniczne 
oraz, że nie będzie miał dostępu elektronicznego do faktur w formie papierowej 
oaz ich duplikatów.
Obowiązkiem Klienta jest przestrzeganie w ramach prowadzonej działalności 
wszystkich przepisów w zakresie podatku VAT w odniesieniu do faktur 
wystawianych przez firmę Axxès.

17. ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ
Wszelkie roszczeniazwiązane z Usługami należy zgłaszać Axxès.

a) Jeżeli roszczeniedotyczy zakresu odpowiedzialności Axxès, Axxès analizuje 
skargę i udziela odpowiedzi w terminie jednego miesiąca.

b) Jeżeli roszczenienie dotyczy zakresu odpowiedzialności Axxès i dotyczy 
w szczególności wysokości Opłaty, Axxès przekazuje skargę Podmiotowi 
pobierającemu opłaty, ponieważ leży ona w wyłącznej kompetencji Podmiotu 
pobierającego opłaty, a Axxès niebierze udziału w obliczaniu opłat. Wszystkie 
roszczeniasąrozpatrywane zgodnie z procedurą uzgodnioną pomiędzy Axxès i 
Podmiotem pobierającym opłaty oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Warunki określające tęprocedurę przekazywane są Klientowi niezwłocznie po 
otrzymaniu zgłoszenia roszczenia .

Na mocy francuskiej ustawy 2008-561 z dnia 17 czerwca 2008 r. reformującej okres 
przedawnienia w sprawach cywilnych, termin na zgłoszenieroszczeniawynosi 12 
(dwanaście) miesięcy dla każdej ze stron, licząc od daty wystawienia faktury.

18. SZCZEGÓLNE WARUNKI SUBSKRYPCJI SYSTEMU 
VIAPASS W BELGII
Klient może subskrybować Usługi Satelitarnego systemu elektronicznego poboru 
opłat drogowych Viapass, będąc właścicielem, kierowcą, użytkownikiem, najemcą 
lub podnajemcą Pojazdu ciężarowego. Taka subskrypcja oznacza zaakceptowanie 
niniejszych Warunków ogólnych Usług.

18.1. Klient ma wówczas status Osoby zobowiązanej do zapłaty w rozumieniu 
Ustawy i przepisów obowiązujących w Belgii na podstawie Decyzji 2009/750/WE.

18.2. Podczas subskrypcji Klientpowiniendostarczyćinformacje wymagane przez 
obowiązujące belgijskie przepisy prawa, które mogą być zasięgnięte na stronie 
internetowej www.axxes.eu.

18.3. Przypomina się, że Klient oświadcza, iżdostarczył Axxès ważne dokumenty 
umożliwiające rejestrację swoich pojazdów. W związku z tym gwarantuje on 
dokładność i prawdziwość tych dokumentów w świetle odpowiednich przepisów.

18.4. Aby sfinalizowaćsubskrypcję, Axxès wyśle wiadomośće-mail z wszystkimi 
informacjami dostarczonymiprzez Klienta. Subskrypcja będzie aktywna dopiero 
po potwierdzeniu poprawności wszystkichinformacji przez Klienta drogą 
elektroniczną, przy czym należy zaznaczyć, że na podstawie takiego potwierdzenia 
informacji spółka Axxès nie będzie odpowiedzialna w przypadku zaistnienia 
błędów.

18.5. W drodze odstępstwa od Punktu 4 niniejszych Warunków ogólnych Usług, 
korzystanie z usług Satelitarnego Poboru Opłat  związanego z Viapass może zostać 
zakończone w każdym czasie przez Klienta bez żadnych szczególnych formalności, 
ale każdy rozpoczęty miesiąc musi być opłacony, a zakończenie tych usług nie 
prowadzi do zakończenia korzystania z innych usług Axxès.

19. SZCZEGÓLNE WARUNKI AUSTRIACKIEGO SYSTEMU 
INTEROPERACYJNEGO ASFINAG
Klient może subskrybować usługi austriackiego systemu elektronicznego poboru 
opłat drogowych, będąc właścicielem, kierowcą, użytkownikiem, najemcą lub 
podnajemcą Pojazdu powyżej 3,5 t. Subskrypcja oznacza akceptację niniejszych 

Ogólnych warunków świadczenia usług.
19.1 Axxès pozostaje do dyspozycji Klienta w razie jakichkolwiek pytań lub 
zastrzeżeń związanych ze świadczeniem usługi na terenie Austrii. 
Klient powinien możliwie najszybciej powiadomić Axxès o wszelkich zdarzeniach, 
które mogłyby mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację Usługi  Axxès 
w Austrii.
19.2 Dostęp do austriackiego systemu interoperacyjnego, oferowany przez Axxès, 
jest uzależniony od ścisłego przestrzegania wymagań ASFINAG, przedstawionych 
na stronie http://www.asfinag.at/toll/tolling-regulations  (w języku angielskim) 
oraz zaznaczenia, czy dany pojazd jest autobusem, czy samochodem ciężarowym.
19.3 Klient oświadcza, że został poinformowany, iż w przypadku kontroli pojazdu 
przez właściwe władze austriackie, użytkownik Pojazdu musi okazać Deklarację 
pojazdu w formie papierowej, wydaną przez  Axxès. Niniejszy dokument, którego 
zgodność musi zostać sprawdzona przez Klienta, powinien zawierać:
- Numer rejestracyjny Pojazdu oraz kraj rejestracji;
- PAN oraz numer seryjny urządzenia OBU;
- Kod kreskowy OBU;
- Klasę Euro;
- Wyznaczenie Axxès jako dostawcy usługi.
Klient zobowiązuje się umieścić wspomniany dokument na stałe w danym 
pojeździe. 
19.4 Zgodność Deklaracji pojazdu z wymogami ASFINAG oznaczająca zgodność 
w danej Deklaracji numeru rejestracyjnego pojazdu, kraju rejestracji, klasy Euro, 
PAN oraz numeru seryjnego urządzenia OBU, Klient ma obowiązek sprawdzić 
dokładnie dane, ponieważ to on poniesie konsekwencje braku lub ewentualnych 
błędów Deklaracji.

19.5 Klient jest odpowiedzialny za dokładność danych zgromadzonych w 
urządzeniu pokładowym, dotyczących w szczególności klasy EURO i liczby osi 
Pojazdu. W przypadku wszelkich nieprawidłowości Klient poniesie konsekwencje  
finansowe i/lub karne. 
19.6 Dane osobowe zebrane przez  Axxès w ramach realizacji usługi (takie jak 
nazwisko i adres właściciela pojazdu oraz Klienta) mogą zostać przekazane 
organowi kontrolnemu ASFINAG na wniosek uzasadniony zaistnieniem oszustwa 
lub nieprawidłowości, które przyczyniłyby się do całkowitego lub częściowego 
braku zapłaty za przejazd, a także w ramach kontroli wyrywkowej.

20. FAKTUROWANIE
20.1. Przepisy zdefiniowane w artykule 16. Fakturowanie odbywa się na zasadzie 
mutatis mutandis. 
20.2. Informacje zebrane za pomocą Elektronicznych identyfikatorów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami są uważane za autentycznedopóki nie zostanie 
udowodnione inaczej.
20.3. Opłaty należne w ramach Umowy Axxès lub Podmiotowi pobierającemu 
opłaty będą naliczane na podstawie zapisów w systemach informatycznych 
Axxès, które będą miały pierwszeństwo nad innymi metodami obliczania, z 
wyjątkiem przypadków, w których Klient udowodni awarię/nieprawidłowe 
działanierzeczonych systemów.

21. ŚWIADCZENIE DODATKOWYCH USŁUG PRZEZ STRONY 
TRZECIE
Klient ma możliwość uzyskania na swoje życzenie usług dodatkowych do 
Satelitarnego systemu elektronicznego poboru opłat drogowych (Usługi w 
Europie).

Usługi te świadczone są przez partnerów Axxès na własną odpowiedzialność i na 
odrębnych warunkach umownych.

22. ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ
Wszelkie roszczeniazwiązane z Usługami należy zgłaszać Axxès.
a) Jeżeli roszczeniedotyczy zakresu odpowiedzialności Axxès, Axxès analizuje 
skargę i udziela odpowiedzi w terminie jednego miesiąca.
b) Jeżeli roszczenienie dotyczy zakresu odpowiedzialności Axxès i dotyczy 
w szczególności wysokości Opłaty, Axxès przekazuje skargę Podmiotowi 
pobierającemu opłaty, ponieważ leży ona w wyłącznej kompetencji Podmiotu 
pobierającego opłaty, a Axxès nie bierze w tym udziału, zgodnie z definicją 
zawartą w 2.3. Wszystkie roszczeniasąrozpatrywane zgodnie z procedurą 
uzgodnioną pomiędzy Axxès i Podmiotem pobierającym opłaty oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Warunki określające proceduręprzekazywane są 
Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia.
Na mocy francuskiej ustawy 2008-561 z dnia 17 czerwca 2008 r. reformującej okres 
przedawnienia w sprawach cywilnych, termin na zgłoszenie roszczeniawynosi 12 
(dwanaście) miesięcy dla każdej ze stron, licząc od daty wystawienia faktury.

23. DZIAŁANIE ELEKTRONICZNEGO IDENTYFIKATORA 
I PROCEDURA AWARYJNA (EMERGENCY/BACK-UP 
PROCEDURE)
22.1. Axxès dokłada wszelkich starań, aby przekazać Klientowi sprawny 
Elektroniczny identyfikator i utrzymaćje w stanie operacyjnym.
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22.2. W przypadku awarii, kradzieży, utraty lub zniszczenia Elektronicznego 
identyfikatora Osoba zobowiązana do zapłaty nie jest zwolniona z Opłat 
drogowych, w związku z czym powinna się bezzwłocznie skontaktować z działem 
obsługi klienta Axxès, aby uzyskać informacje na temat dalszego postępowania. 
Opis procedury awaryjnej dostępny jest na stronie internetowejwww.axxes.eu.
W trakcie procedury awaryjnej Klient powinien przekazywać wszystkie informacje 
wymagane od niego przez Axxès lub Podmiot pobierający opłaty i postępować 
zgodnie z ich instrukcjami.
22.3. Axxès w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje 
finansowe wynikające z niezastosowania przez Klienta procedury awaryjnej, 
niewłaściwego wykonania procedury awaryjnej lub jakiegokolwiek niewykonania 
zobowiązania przez Podmiot pobierający opłaty w ramach rzeczonej procedury 
awaryjnej.

22.4. Axxès w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje 
finansowe związane z niepowodzeniem odnoszącym się do używania procedury 
awaryjnej przez Klienta, niewłaściwym zastosowaniem procedury awaryjnej 
albo niedociągnięciami mającymi związek z Podmiotem pobierającym opłaty w 
związku z procedurą awaryjną. Klient jest personalnie odpowiedzialny za wszelkie 
roszczenia wniesione przez wspomnianego użytkownika (said user).

HARMONOGRAM A (SCHEDULE A) 
OPIS PRZEKAZYWANIA DANYCH

Osoby, których dane dotyczą
Przekazywane dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób:

Klienci i kierowcy Pojazdów ciężarowych Klientów, Axxès,

Cele przekazywania danych
Cele przekazywania danych są następujące:

Funkcjonowanie profesjonalnego systemu elektronicznego poboru opłat 
drogowych za pośrednictwem Elektronicznych identyfikatorów oraz pobór 
narodowego podatku od pojazdów ciężarowych określonego w art. 274 i nast. 
francuskiego Kodeksu celnego, poprzez identyfikatory sprzedawane przez Axxès.

Kategorie danych
Przekazywane dane osobowe odnoszą się do następujących kategorii danych:

Dane identyfikacyjne pojazdów, dane dotyczące faktur, połączeń i lokalizacji. 

Odbiorcy
Przekazywane dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie następującym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

Klienci Axxès, operatorzy autostrad, operatorzy infrastruktury podlegającej 
opłatom, francuskie organy celne i partnerzy handlowi firmy Axxès.

Dane wrażliwe (w danym wypadku)
Przekazywane dane osobowe odnoszą się do następujących kategorii 
danych wrażliwych:
Axxès nie przetwarza żadnych danych wrażliwych dotyczących Klientów

Inne przydatne informacje
Maksymalny okres przechowywania danych wynosi trzy lata, licząc od końca 
roku wygaśnięcia Umowy, okres przechowywania dotyczy danych, w przypadku 
których konieczne jest przechowywaniedokumentacji, aby dotrzymać terminu 
przedawnienia w sprawach podatkowych.

Osobykontaktowe udzielające informacji na temat ochrony danych 
Podmiot odbierający dane  Klient określony wWarunkach szczególnych
Podmiot przekazujący dane Axxès
15 rue des Cuirassiers
CS 53823
69487 Lyon cedex 3
FRANCJA
Tel. : +33 4 26 29 75 00
Robin Paillaret

www.axxes.eu


