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REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SERWISU INTERNETOWEGO 

SZKOLNAKASA.PL 
 
 
 
KONTO RODZICA 
 
 
PARAGRAF 1: O SERWISIE SZKOLNAKASA.PL 
 
1.1 SZKOLNAKASA.PL otwiera i prowadzi rachunki pieniężne dla rodziców, 
świadczy usługi związane z realizacją wpłat i wypłat za pośrednictwem przelewów 
bankowych oraz umożliwia prowadzenie i rozliczanie zbiórek klasowych.  
 
1.2 Podmiotem prowadzącym serwis internetowy SZKOLNAKASA.PL jest spółka 
LET ME PAY Sp. z o. o. (zwana dalej LET ME PAY) z siedzibą przy ulicy Iłżeckiej 26 
w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000405859, NIP: 5222993346, REGON: 
145923442, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 700000,00 zł. 
 
1.3 Usługi płatnicze świadczone są przez firmę LET ME PAY na podstawie 
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego numer IP21/2014 
(https://erup.knf.gov.pl/View/). LET ME PAY działa w charakterze krajowej instytucji 
płatniczej zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.  
 
 
PARAGRAF 2: ZAKRES REGULAMINU 
 
2.1 Niniejszy REGULAMIN określa warunki rejestracji KONTA płatniczego w 
serwisie internetowym SZKOLNAKASA.PL, zasady korzystania przez Państwa z 
usług SZKOLNAKASA.PL oraz zasady zamknięcia Państwa KONTA.  
 
2.2 Warunkiem korzystania z serwisu internetowego SZKOLNAKASA.PL jest 
dokładne zapoznanie się Państwa z treścią niniejszego REGULAMINU oraz 
akceptacja jego warunków. 
 
2.3 Jeżeli w przyszłości zdecydują się Państwo aktywować nowe usługi serwisu 
internetowego SZKOLNAKASA.PL, mogą mieć zastosowanie związane z nimi 
dodatkowe warunki użytkowania, o akceptację których zostaną Państwo poproszeni. 
 
2.4 Zachęcamy Państwa do zachowania kopii niniejszego REGULAMINU, aby mogli 
Państwo odnieść się do niego w przyszłości. Aktualna wersja REGULAMINU 
dostępna jest na stronie internetowej www.szkolnakasa.pl. 
 
PARAGRAF 3: DEFINICJE 
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Terminy wymienione poniżej i użyte w REGULAMINIE będą miały następujące 
znaczenie: 
 
DZIEŃ ROBOCZY - każdy dzień tygodnia oprócz soboty, niedzieli lub dni ustawowo 
wolnych od pracy w Polsce. 
 

KONTO - wyodrębniona dla PAŃSTWA podstrona serwisu internetowego 
SZKOLNAKASA.PL służąca do przeprowadzania TRANSAKCJI płatniczych. 
 

SZKOLNAKASA.PL – internetowy serwis płatniczy dostępny pod adresem 
www.szkolnakasa.pl 
 

RODZIC – osoba fizyczna, w imieniu której zostało otwarte i jest prowadzone 
KONTO w serwisie internetowym SZKOLNAKASA.PL. 
 

SKARBNIK – RODZIC, który jako pierwszy zarejestrował klasę i pełni funkcję 
administratora wszystkich zbiórek klasowych. 
 

TRANSAKCJA - przekazanie środków pieniężnych z KONTA RODZICA na zbiórkę 
klasową, na KONTO innego RODZICA lub na zewnętrzny rachunek bankowy 
RODZICA. 
 
 
PARAGRAF 4: REJESTRACJA  
 
4.1 Aby móc korzystać z serwisu internetowego SZKOLNAKASA.PL, muszą 
Państwo zarejestrować KONTO RODZICA. Proces rejestracji polega na wypełnieniu 
formularza rejestracyjnego. 
 
4.2 Rejestrując KONTO akceptują Państwo obowiązujący REGULAMIN oraz 
deklarują Państwo, że mają Państwo ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do 
czynności prawnych albo że mają Państwo ukończone 13 lat i uzyskali Państwo 
zgodę Państwa przedstawiciela ustawowego na korzystanie przez Państwa z 
serwisu internetowego SZKOLNAKASA.PL w celu zlecania TRANSAKCJI. W każdej 
chwili SZKOLNAKASA.PL może zażądać potwierdzenia Państwa wieku lub 
potwierdzenia zgody wyrażonej przez Państwa przedstawiciela ustawowego, o której 
mowa powyżej. 
 
4.3 Z chwilą rejestracji KONTA RODZICA zostaje zawarta UMOWA na świadczenie 
usług płatniczych pomiędzy Państwem a LET ME PAY, które świadczy usługi 
serwisu internetowego SZKOLNAKASA.PL.  
 
4.4 Podczas rejestracji w serwisie SZKOLNAKASA.PL nie mogą Państwo 
wykorzystywać w nazwie użytkownika nazwisk innych osób lub słów uważanych za 
wulgarne albo obraźliwie. 
 
4.5 Wszystkie informacje podawane przez Państwa w procesie rejestracji lub w 
dowolnym późniejszym momencie muszą być dokładne i zgodne z prawdą. 
SZKOLNAKASA.PL ma prawo poprosić Państwa o potwierdzenie tych informacji. 
 
4.6. Weryfikacja Państwa tożsamości wykonywana jest na podstawie danych 
otrzymanych od Państwa banku podczas przetwarzania pierwszego przelewu 
zasilającego Państwa KONTO w serwisie SZKOLNAKASA.pl. 
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PARAGRAF 5: PAŃSTWA OBOWIĄZKI 
 
5.1 Są Państwo zobowiązani do aktualizowania informacji podanych w serwisie 
internetowym SZKOLNAKASA.PL w przypadku ich zmiany. 
 
5.2 Są Państwo zobowiązani do zachowania hasła do KONTA RODZICA w 
poufności i nie ujawniania go osobom trzecim. SZKOLNAKASA.PL nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z Państwa zaniedbania w tym 
względzie lub spowodowane udostępnieniem przez Państwa tej informacji osobom 
trzecim. 
 
5.3 Są Państwo zobowiązani do należytego zabezpieczenia narzędzi i urządzeń 
wykorzystywanych do połączenia z serwisem SZKOLNAKASA.PL oraz do ich 
ochrony przed złośliwym oprogramowaniem lub dostępem osób nieuprawnionych, w 
szczególności poprzez stosowanie: 

• legalnego oprogramowania, 
• aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz zapory firewall, 
• najnowszych wersji przeglądarek, 
• innych rekomendowanych przez serwis SZKOLNAKASA.PL rozwiązań 

podawanych do wiadomości na stronie internetowej www.szkolnakasa.pl. 
 
 
PARAGRAF 6: TRANSAKCJE PŁATNICZE 
 
6.1 TRANSAKCJE płatnicze w serwisie SZKOLNAKASA.PL wykonywane są w 
walucie polskiej do wysokości wolnych środków na KONCIE RODZICA.  
 
6.2 Zlecone TRANSAKCJE mogą zostać odwołane tylko przed ich wykonaniem 
przez serwis SZKOLNAKASA.PL.  
 
6.3 TRANSAKCJE dotyczące przelewów na zewnętrzne konta bankowe 
(TRANSAKCJE wypłat środków z Państwa KONTA) mogą zostać przez Państwa 
zlecone jedynie na potwierdzone numery rachunków bankowych, z których 
wcześniej wykonywali Państwo przelewy zasilające Państwa KONTO w serwisie 
SZKOLNAKASA.PL. 
 
6.4 TRANSAKCJE dotyczące przelewów na zewnętrzne konta bankowe będą 
zakończone nie później niż do końca następnego dnia roboczego po dokonaniu 
zlecenia.  
 
6.5 TRANSAKCJE pomiędzy KONTAMI w serwisie SZKOLNAKASA.PL są 
realizowane w czasie rzeczywistym. 
 
6.6 SZKOLNAKASA.PL zastrzega sobie prawo telefonicznej weryfikacji z Państwem 
zleconej przez Państwa TRANSAKCJI przed jej wykonaniem. W przypadku braku 
możliwości potwierdzenia takiej TRANSAKCJI, SZKOLNAKASA.PL zastrzega sobie 
prawo do wstrzymania jej realizacji do chwili uzyskania potwierdzenia od Państwa. 
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6.7 Są Państwo zobowiązani, aby upewnić się, że szczegóły dokonywanej przez 
Państwa TRANSAKCJI są poprawne i kompletne.  
 
6.8 Wszelkie TRANSAKCJE zlecone w formie elektronicznej z użyciem Państwa 
KONTA, które zostały prawidłowo zweryfikowane, są traktowane jako dyspozycje 
osoby uprawnionej do składania oświadczeń. 
 
6.9 SZKOLNAKASA.PL ma prawo wstrzymać lub uniemożliwić realizację 
TRANSAKCJI zawierają̨cych w opisie słowa powszechnie uznawane za wulgarne 
lub obraźliwe. 
 
6.10 SZKOLNAKASA.PL jest uprawnione do odmowy wykonania TRANSAKCJI 
sprzecznej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, REGULAMINEM lub 
przeznaczeniem serwisu SZKOLNAKASA.PL, lub jeżeli istnieje podejrzenie, że 
TRANSAKCJA może być przeprowadzana przez osobę nieuprawnioną.  
 
6.11 SZKOLNAKASA.PL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji 
przelewów wynikłe z winy banków pośredniczących w realizacji TRANSAKCJI 
przelewu. 
 
 
PARAGRAF 7: OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PŁATNICZYCH 
ŚWIADCZONYCH W RAMACH SERWISU SZKOLNAKASA.PL 
 
7.1 Nie ponoszą Państwo żadnych opłat związanych z korzystaniem z usług 
płatniczych świadczonych przez LET ME PAY w ramach serwisu internetowego 
SZKOLNAKASA.PL. 
 
 
PARAGRAF 8: TRANSAKCJE ZABRONIONE 
 
8.1 Zabronione jest wykorzystywanie serwisu SZKOLNAKASA.PL do przesyłania 
płatności niezgodnych z przepisami prawa lub naruszających prawa własności osób 
trzecich. 
 
8.2 Nie mogą Państwo przyjmować opłat należnych za sprzedaż lub dostawę 
następujących produktów: wyrobów tytoniowych; leków na receptę; narkotyków i 
akcesoriów związanych z narkotykami; broni (w tym noży, pistoletów, broni palnej, 
amunicji lub innych rodzajów broni); przekazów o treści pornograficznej i za usługi 
pornograficzne; materiałów propagujących przemoc, nienawiść, rasizm lub które 
moga zostać uznane za obsceniczne; dowodów tożsamości i zezwoleń; 
przedmiotów, które zachęcają lub ułatwiają nielegalną działalność; usługi 
hazardowe; usługi przetwarzające płatności osób trzecich lub oferujące agregację 
płatności; marketing wielopoziomowy, piramidy finansowe, systemy argentyńskie i 
programy typu matrix; wszelkie inne usługi naruszające prawa własności 
intelektualnej osób trzecich. 
 
8.3 Korzystanie z serwisu SZKOLNAKASA.PL dla jakichkolwiek niezgodnych z 
prawem celów, w tym oszustw czy prania brudnych pieniędzy, jest surowo 
zabronione.  
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8.4 SZKOLNAKASA.PL zastrzega sobie prawo do zgłaszania wszelkich działań 
podejrzanych do odpowiednich organów ścigania.  
 
 
PARAGRAF 9: UTRZYMANIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA KONTA 
 
9.1 Nigdy nie powinni Państwo udostępniać komukolwiek dostępu do swojego 
KONTA RODZICA w serwisie SZKOLNAKASA.PL ani pozwalać obserwować, jak 
Państwo uzyskują do niego dostęp. 
 
9.2 SZKOLNAKASA.PL nigdy nie zwróci się do Państwa o podanie Państwa hasła 
do KONTA. 
 
9.3 SZKOLNAKASA.PL będzie informowała Państwa wiadomością email o każdej 
nieudanej próbie logowania sie na Państwa KONTO. 
 
 
PARAGRAF 10: DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 
 
10.1 Rejestrując KONTO RODZICA i akceptując REGULAMIN wyrażają Państwo 
zgodę na przetwarzanie przez LET ME PAY następujących Państwa danych: imię i 
nazwisko, nazwa użytkownika (pseudonim), adres email, numer telefonu 
komórkowego, datę urodzenia, adres, numer konta bankowego oraz następujących 
danych Państwa dziecka: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu 
komórkowego, przynależność do klasy szkolnej. 
 
10.2 Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania UMOWY na 
świadczenie usług w ramach serwisu SZKOLNAKASA.PL.  
 
10.3 LET ME PAY umożliwi Państwu dostęp do podanych przez Państwa danych 
osobowych, ich aktualizację lub poprawianie.  
 
10.4 LET ME PAY przechowuje Państwa dane osobowe przez czas nie dłuższy niż 
jest to konieczne dla świadczenia usług SZKOLNAKASA.PL i wymagane przepisami 
prawa. 
 
10.5 W trakcie korzystania z serwisu internetowego SZKOLNAKASA.PL na Państwa 
komputerze mogą być instalowane pliki cookies dla celów Państwa identyfikacji oraz 
dla celów statystycznych. Poprzez akceptację niniejszego REGULAMINU wyrażają 
Państwo zgodę na instalowanie plików cookies. 
  
 
PARAGRAF 11: ZAWIESZENIE LUB ZAMKNIĘCIE KONTA ORAZ 
ROZWIĄZANIE UMOWY 
 
11.1 Mają Państwo prawo zamknąć swoje KONTO RODZICA w dowolnym 
momencie składając dyspozycję zamkniecia konta drogą elektroniczną.  
 
11.2 SZKOLNAKASA.PL może zawiesić PAŃSTWA KONTO lub w inny sposób 
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ograniczyć jego funkcje z uzasadnionej przyczyny związanej z bezpieczeństwem 
Państwa KONTA albo jeśli SZKOLNAKASA.PL będzie miało uzasadnione powody 
aby podejrzewać, że doszło do nieupoważnionego lub nieuczciwego użycia Państwa 
KONTA RODZICA.  
 
11.3 SZKOLNAKASA.PL powiadomi Państwa o każdym zawieszeniu lub 
ograniczeniu funkcji Państwa KONTA RODZICA oraz o przyczynach takiego 
zawieszenia lub ograniczenia. Zostaną Państwo zawiadomieni o takim zawieszeniu 
lub ograniczeniu z wyprzedzeniem, a jeśli zawiadomienie z wyprzedzeniem nie 
będzie możliwe, zostaną Państwo zawiadomieni niezwłocznie po wprowadzeniu 
zawieszenia lub ograniczenia, chyba że zawiadomienie Państwa byłoby niezgodne z 
prawem bądź narażało istotne interesy związane z bezpieczeństwem serwisu 
internetowego SZKOLNAKASA.PL. Zawieszenie lub ograniczenie funkcji Państwa 
KONTA zostanie zniesione tak szybko, jak będzie to możliwe po ustaniu przyczyn 
jego zawieszenia lub ograniczenia. 
 
11.4 SZKOLNAKASA.PL może zamknąć Państwa KONTO RODZICA lub 
jakąkolwiek powiązaną z nim usługę płatniczą przesyłając Państwu wypowiedzenie z 
dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Strony mogą ustalić inny termin wypowiedzenia. 
 
11.5 SZKOLNAKASA.PL ma prawo zawiesić lub zamknąć Państwa KONTO 
RODZICA bez okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: jeśli ma 
miejsce naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego REGULAMINU; jeśli 
naruszyli Państwo lub SZKOLNAKASA.PL ma powody, aby uważać, że naruszają 
Państwo prawo lub inne uregulowania odnoszące się do korzystania z serwisu 
SZKOLNAKASA.PL; lub jeśli SZKOLNAKASA.PL ma powody sądzić, że 
zaangażowani są Państwo w jakąkolwiek nieuczciwą działalność, pranie pieniędzy, 
finansowanie terroryzmu lub jakąkolwiek inną działalność przestępczą. 
 
 
PARAGRAF 12: OBSŁUGA REKLAMACJI I KOMUNIKACJA 
 
12.1 PAŃSTWA reklamacje lub uwagi dotyczące działania serwisu internetowego 
SZKOLNAKASA.PL mogą Państwo zgłaszać w formie elektronicznej wiadomości 
email wysłanej na adres listonosz@szkolnakasa.pl.  
 
12.2 Nieprawidłowości w przeprowadzeniu TRANSAKCJI lub w funkcjonowaniu 
serwisu SZKOLNAKASA.PL zobowiązani są Państwo zgłosić niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu stwierdzenia 
nieprawidłowości.  
 
12.3 Reklamacje zgłaszane po upływie 13 miesięcy od daty reklamowanego 
zdarzenia nie będą rozpatrywane. 
 
12.4 SZKOLNAKASA.PL będzie komunikować się z Państwem poprzez wiadomości 
e-mail. Jakakolwiek komunikacja lub powiadomienie wysłane przez e-mail będzie 
uznawane za dostarczone do Państwa tego samego dnia, jeżeli zostało wysłane 
przed godziną 16:30 w dzień roboczy. Jeżeli zostało wysłane o godzinie 16:30 lub 
później, zostanie uznane za dostarczone następnego dnia roboczego.  
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12.5 Załączniki w formie dokumentów PDF mogą odczytać Państwo za pomocą 
programu Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony 
www.adobe.com. 
 
12.6 Jeżeli nie są Państwo pewni, czy dane powiadomienie pochodzi z serwisu 
SZKOLNAKASA.PL, powinni Państwo skontaktować się z Działem Obsługi Klienta 
SZKOLNAKASA.PL pod adresem listonosz@szkolnakasa.pl.  
 
12.7 W ciągu 2 dni roboczych od poprawnego wysłania reklamacji otrzymają 
Państwo od SZKOLNAKASA.PL potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.  
 
12.8 W terminie 7 dni kalendarzowych są Państwo zobowiązani udzielić wyjaśnień w 
związku ze zgłoszoną przez Państwa reklamacją, jeśli udzieleniu takich wyjaśnień 
nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa.  
 
12.9 Termin rozstrzygnięcia przez SZKOLNAKASA.PL reklamacji wynosi 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania poprawnego i kompletnego zgłoszenia 
reklamacyjnego. O rozstrzygnięciu reklamacji SZKOLNAKASA.PL zawiadamia 
Państwa w wiadomości e-mail. W razie ujawnienia nowych okoliczności mających 
wpływ na rozstrzygnięcie reklamacji, SZKOLNAKASA.PL może wznowić 
postępowanie reklamacyjne i zmienić jego rozstrzygnięcie.   
 
12.10 Zobowiązani są Państwo, aby zachować kopie wszystkich powiadomień 
wysłanych Państwu przez Dział Obsługi Klienta SZKOLNAKASA.PL. 
 
 
PARAGRAF 13: ZMIANY REGULAMINU 
 
13.1 Mogą Państwo otrzymać kopię aktualnego REGULAMINU kontaktując się z 
Działem Obsługi Klienta SZKOLNAKASA.PL pod adresem listonosz@letmepay.com. 
 
13.2 LET ME PAY jest uprawnione do jednostronnej zmiany niniejszego 
REGULAMINU. O zmianie REGULAMINU LET ME PAY powiadamia Państwa 
wiadomością email wysłaną na zarejestrowany przez Państwa adres poczty 
elektronicznej, wskazując jednocześnie wprowadzane zmiany, załączając zmieniony 
REGULAMIN oraz określając termin wejścia zmian w życie. Zmieniony REGULAMIN 
może wejść w życie nie wcześniej niż dwa (2) miesiące po dniu jego opublikowania. 
 
13.3 Jeżeli nie zgadzają się Państwo na wprowadzenie zmian, zmiany takie nie będą 
dla Państwa obowiązujące, jednakże, każde takie powiadomienie o nie przyjęciu 
zmiany stanowiło będzie jednocześnie powiadomienie o zakończeniu UMOWY i 
zamknięciu Państwa KONTA RODZICA. 
 
 
PARAGRAF 14: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
14.1 Korzystanie z serwisu internetowego SZKOLNAKASA.PL oraz z zawartych w 
nim treści, narzędzi oraz usług jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z jego 
przeznaczeniem, z przepisami prawa, REGULAMINEM oraz dobrymi obyczajami. W 
szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie treści zawartych w serwisie 
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SZKOLNAKASA.PL w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub 
niezarobkowej bez zgody LET ME PAY. 
 
14.2 STRONY UMOWY nie ponoszą odpowiedzialności i nie będą traktowane jako 
STRONY odpowiadające za opóźnienie wynikające z przyczyn będących poza 
kontrolą STRON, w tym między innymi: zdarzenia losowe, strajki lub inne zaburzenia 
na rynku pracy, wojnę, zamieszki, działania władz, sabotaż lub inne przyczyny. 
 
14.3 Informacje i oświadczenia w związku z zawarciem, wykonaniem i ustaniem 
niniejszej UMOWY przesyłane za pomocą serwisu internetowego 
SZKOLNAKASA.PL mają skutek wiążący dla Stron. W zakresie dozwolonym przez 
obowiązujące przepisy prawa informacje i oświadczenia złożone w ten sposób mają 
skutek równoważny informacjom i oświadczeniom w formie pisemnej. 
 
14.4 Niniejszy REGULAMIN będzie interpretowany zgodnie z polskim prawem. 
Jakiekolwiek spory mogące powstać w związku z REGULAMINEM lub w związku z 
Państwa KONTEM RODZICA będą rozwiązywane przez polski sąd powszechny 
właściwy dla siedziby LET ME PAY. 
 
14.5 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego REGULAMINU uznana zostanie przez 
jakikolwiek uprawniony organ posiadający jurysdykcję za nieważną, niezgodną z 
prawem lub niewykonalną, taka część zostanie oddzielona od pozostałych 
warunków REGULAMINU, które pozostaną ważne i wykonalne w pełnym zakresie 
dozwolonym prawem. 
 
 
 
Obowiązuje od 1 września 2018 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZKOLNA KASA  
 
Let Me Pay Sp. z o.o. 
Wiśniowy Business Park 
ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa 
 

Email: listonosz@szkolnakasa.pl 
Fax: +48 22 376 00 01 
 
Spółka prowadzi działalność jako Krajowa Instytucja Płatnicza na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru 
Finansowego nr IP21/2014. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod 
numerem KRS 0000405859, NIP: 5222993346, REGON: 145923442. Kapitał zakładowy Spółki wynoszący 700 
000,00 zł został w pełni opłacony. 


