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Polityka Dobrych Praktyk Wirtualnych Biur
Rise Wirtualne Biuro Spółka z o.o., Grupa Optima Spółka z o.o. oraz ARCHEION Andrzej Szufa, jako partnerzy
niniejszego porozumienia, od wielu lat dostarczają na rynek profesjonalne usługi biurowe i administracyjne,
których celem jest ułatwienie rozpoczęcia i prowadzenia legalnej działalności gospodarczej dla podmiotów z
kraju i z zagranicy.
Partnerzy niniejszego porozumienia deklarują, że w swych działaniach kierują się przejrzystością oraz
rzetelnością we współpracy z partnerami gospodarczymi, Klientami oraz Organami Administracji Publicznej i
Samorządowej i Podatkowej.
Partnerzy, dostarczając usługi wirtualnego biura oraz obsługi rejestracji firm w Polsce na zasadach
zapewniających ich bezpieczeństwo oraz transparentność, zobowiązują się do ścisłej współpracy i podejmować
będą nadal wszelkie niezbędne działania tak by wszystkie podmioty mogły współpracować z Wirtualnymi
Biurami oraz i ich Klientami w zgodzie z wyżej wymienionymi zasadami.
Partnerzy zobowiązują się dokładać wszelkich starań by:
•

Podmioty współpracujące z Wirtualnymi Biurami oraz ich Klientami mogły uzyskać kontakt z
powyższymi podmiotami o ile przedstawiciele tychże nie przebywają na stałe w Wirtualnych Biurach.

•

Organy Administracji Publicznej i Samorządowej współpracujące i nadzorujące Wirtualne Biura oraz ich
Klientów mogły uzyskać kontakt z powyższymi podmiotami, dostęp do danych kontaktowych do osób
odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości firm oraz o miejscu przechowywania dokumentacji
księgowej o ile nie znajduje się ono w Wirtualnych Biurach.

•

Z usług wirtualnych biur korzystały wyłącznie firmy i osoby gwarantujące rzetelność i przejrzystość
działalności gospodarczej.

•

Klienci wirtualnych biur w każdym czasie mieli pełną możliwość korzystania z biur do kontaktów ze
swoimi partnerami gospodarczymi

Partnerzy zobowiązują się w celu realizacji wyżej wymienionych zadań do:

•

Ustalenia brzmienia umów wirtualnego biura tak by dane kontaktowe Klientów oraz osób
odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości firm oraz o miejscu przechowywania dokumentacji
księgowej stały się postanowieniami umów.

•

Głębszej niż dotychczas weryfikacji danych podmiotów zamierzających korzystać z usług rejestracji
działalności w Polsce, poprzez wymaganie dodatkowych informacji takich jak zaświadczenia o
niekaralności czy opinia bankowe etc, tak by wszystkie podmioty współpracujące miały rzetelną o
sobie informację.

•

Wymiany informacji o nierzetelnych partnerach gospodarczych, w ramach określonych przez prawo,
zarówno pomiędzy sobą jak i Klientami jak i Organami Administracji Publicznej i Samorządowej.
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