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Regulamin świadczenia usługi BDO 
 
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) spółka TRAFIN OIL PL sp. z o.o. 
z siedzibą w Ustroniu ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, zawarte poniżej terminy będą 
miały następujące znaczenie: 
a) BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami utworzona na 

podstawie art. 79 ust. 1 Ustawy o odpadach, 
b) Klient – każdy Przedsiębiorca posiadający konto w systemie BDO i korzystający z Usługi BDO, 
c) Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) posiadający konto 
w systemie BDO nie będący przedsiębiorcą indywidualnym, tzn. nie będący osobą fizyczną 
zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej 
umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego 
w  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, 
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, 

d) TRAFIN – spółka TRAFIN OIL PL sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, adres: ul. Sportowa 15A, 
43-450 Ustroń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345408, NIP: 5482605068, BDO: 000016984,  

e) Serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: 
www.trafinoil.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki 
graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, 

f) Usługa BDO – usługa obejmująca: 
1) pośredniczenie przez TRAFIN w wykonywaniu niektórych obowiązków obciążających 

Klienta zarejestrowanego w systemie BDO jako przedsiębiorcę będącego wytwórcą lub 
posiadaczem odpadów na mocy Ustawy o odpadach polegających na prowadzeniu kart 
przekazania odpadów (KPO) i kart ewidencji odpadów (KEO) zgodnie z art. 66 i nast. 
Ustawy o odpadach, 

2) przygotowanie i przekazanie Klientowi rocznych raportów, 
w zakresie odebranych przez TRAFIN od Klienta odpadów oznaczonych następującymi 
kodami: 
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje 

jadalne i tłuszcze 
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa (odpady 

z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady 
pochodzenia roślinnego w tym odpady z olejów jadalnych) 

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 
02 03 99 Inne niewymienione odpady (odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów 

spożywczych pochodzenia roślinnego) 
02 02 99 Inne niewymienione odpady (odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów 

spożywczych pochodzenia zwierzęcego) 
Usługa BDO nie obejmuje odpadów oraz wykonywania czynności innych niż wymienione 
powyżej, w tym zwłaszcza prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z art. 73 i nast. Ustawy 
o odpadach oraz innych obowiązków, które w myśl Ustawy o odpadach obciążają Klienta, 

g) Ustawa o odpadach – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
797 ze zm.). 

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.trafinoil.pl w zakładce 
„Projekty i dokumenty” w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie 
i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 

4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 
8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej oraz gdy w przeglądarce 
internetowej Klienta włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies. 

5. Usługi BDO będą wykonywane przez TRAFIN w formie elektronicznej, przy czym czynności opisane 
w punkcie 2 lit. f) ppkt 1 za pośrednictwem indywidualnego konta Klienta w systemie BDO. W celu 
umożliwienia prawidłowego wykonywania tych czynności Klient przekazuje TRAFIN swoje dane 
dostępowe – klucze API (Client ID oraz Client Secret) umożliwiające integrację systemu 
informatycznego TRAFIN z indywidualnym konta Klienta w systemie BDO. 
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6. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez 
Klienta korzystania z Usługi BDO. Korzystanie przez Klienta z Usługi BDO odbywa się na zasadach 
wskazanych w Regulaminie. 

7. TRAFIN będzie świadczył na rzecz Klienta Usługę BDO na bieżąco, w  sposób i w terminach 
wynikających z Ustawy o odpadach oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, 
w oparciu o dane pozyskane od Klienta każdorazowo przy odbiorze odpadów. 

8. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) TRAFIN informuje, że 
korzystanie z Usługi BDO związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci 
Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet. 

9. Strony oświadczają, że w wyniku świadczenia Usługi BDO nie następuje przeniesienie na TRAFIN 
praw i obowiązków ciążących na Kliencie jako wytwórcy i posiadaczu odpadów. TRAFIN jedynie 
wykonuje za Klienta niektóre z tych obowiązków w zakresie opisanym w pkt. 2 lit. f) ppkt 1. 

10. Klient nie ponosi żadnych opłat związanych z realizacją Usługi BDO. 

11. TRAFIN nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przekazania mu przez Klienta 
niepełnych lub nieprawdziwych danych. 

12. W razie potrzeby, w tym zwłaszcza w przypadku wszczęcia wobec Klienta postępowania 
kontrolnego lub wyjaśniającego w zakresie związanym ze świadczeniem Usługi BDO w okresie, 
w którym Strony były związane umową, Klient zobowiązuje się udzielić TRAFIN lub wskazanej przez 
TRAFIN osobie pełnomocnictwa obejmującego upoważnienie do podejmowania czynności w takim 
postępowaniu, choćby zostało wszczęte po rozwiązaniu umowy. W razie naruszenia przez Klienta 
tego obowiązku TRAFIN jest zwolniony od odpowiedzialności za ewentualnie stwierdzone 
uchybienia. 

13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, a także 
podejmowanie przez Klienta w zakresie korzystania z Serwisu działań sprzecznych z Regulaminem 
lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. 

14. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi BDO. W tym celu powinien powiadomić 
o tym TRAFIN wysyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
zamowienia@trafinoil.pl. W przypadku wysłania takiej informacji umowa o świadczenie Usługi BDO 
rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. 

15. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych Usług BDO. 
Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby TRAFIN lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina.kolodziej@trafinoil.pl TRAFIN dołoży 
starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie 
rozpatrzenia reklamacji TRAFIN niezwłocznie zawiadomi Klienta pisemnie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

16. Wszelkie spory pomiędzy TRAFIN a Klientem związane ze świadczeniem Usługi BDO będą 
rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby TRAFIN. 

17. TRAFIN zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu w dowolnym momencie. 

18. TRAFIN jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. W  przypadku 
zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie 
na stronie www.trafinoil.pl, o czym Klient zostanie uprzedzony z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Korzystanie przez Klienta z Usługi BDO po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest 
z wyrażeniem dla nich akceptacji. 

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 


