OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część każdego zamówienia towarów składanego przez 3DGence
sp. z o.o., zwaną dalej Kupującym.

§ 1 Definicje:
1.OWZ, Warunki Zakupu oznacza niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia
2. Kupujący,

oznacza Spółkę 3DGence sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy
Mickiewicza 29,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 265431, NIP 6330009438, REGON 271077426.

3. Dostawca

oznacza podmiot, który zawarł z Kupującym Umowę i przyjął złożone
przez Kupującego zamówienie, którego realizacji nastąpi zgodnie z
warunkami niniejszego OWZ, Zamówieniem.

4. Towar,
Przedmiot
zamówienia

oznacza towar lub usługę, którą nabywa Kupujący na podstawie zawartej
z Dostawcą umowy.

5. Zamówienie

oznacza złożone przez Kupującego, i przyjęte przez Dostawcę do
realizacji na warunkach wynikających z OWZ zamówienie, którego
przedmiotem jest zakup Towaru.

6. Umowa

oznacza zawartą pomiędzy Kupującym, a Dostawcą umowę której
przedmiotem jest kupno Towaru. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili,
w której Dostawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Szczegółowe
warunki transakcji reguluje treść Zamówienia, niniejsze zapisy OWZ,
odrębna umowa lub inne mailowe ustalenia pomiędzy stronami.

7. Strony

oznacza Kupującego i Dostawcę.

8. Elementy
projektowe

to elementy wykonane na zlecenie Kupującego, na podstawie
dostarczonej przez niego dokumentacji (rysunki, specyfikacje, karty
pakowania). Zlecenie wykonania elementów na podstawie dokumentacji
projektowej Kupującego nie przenosi na Dostawcę autorskich praw
majątkowych do dostarczonej dokumentacji i jakichkolwiek innych
materiałów przekazanych Dostawcy.

9. Administrator
danych

oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele
i sposoby przetwarzania danych osobowych.

10.Podmiot
przetwarzający

oznacza podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu
Administratora i zgodnie z jego zaleceniami.

11.Dane
osobowe

dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane
dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer

identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź
kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej.
12. Wada

usterka, wada prawna lub wada fizyczna Towaru, która zmniejsza
użyteczność całości lub części Towaru.

13. Załączniki:

to załączone do OWZ dokumenty, których treść stanowi integralną część
niniejszego dokumentu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.
5.

Przyjmując Zamówienie Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia i przeniesienia na Kupującego prawa
własności Towaru zgodnie z Zamówieniem, Umową i niniejszymi warunkami OWZ, a Kupujący zobowiązuje się
do zapłaty ceny.
Do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami dochodzi w chwili, w której Dostawca potwierdzi Kupującemu przyjęcie
Zamówienia do realizacji.
W przypadku sprzeczności zapisów Umowy, Zamówienia z niniejszymi warunkami OWZ wiążące dla Stron są
zapisy Umowy i Zamówienia.
W celu potwierdzenia akceptacji OWZ, Dostawca jest zobowiązany do złożenia pod dokumentem OWZ podpisów
zgodnie z zasadami reprezentacji i odesłania dwóch podpisanych egzemplarzy na adres siedziby Kupującego.
Kupujący jest uprawniony do zmiany Warunków Zakupu. O zmianie Warunków Zakupu, Kupujący poinformuje z
30-dniowym wyprzedzeniem. Dostawca, który akceptuje zmienione Warunki Zakupu zobowiązany jest do
złożenia podpisu pod dokumentem, zgodnego z zasadami reprezentacji i odesłania dwóch podpisanych
egzemplarzy na adres siedziby Kupującego.
§ 2 ZAMÓWIENIE

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

7.

Zamówienie Kupującego powinno być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
Dostawca przyjmuje Zamówienie do realizacji w dniu, w którym pisemnie lub mailowo potwierdził przyjęcie
Zamówienia do realizacji i niezwłocznie powiadomił o tym Kupującego na piśmie lub drogą elektroniczną. Każde
Zamówienie będzie miało nadany przez Kupującego numer.
Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Towar w określonej w Zamówieniu ilości, wykonany zgodnie z treścią
Zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi wskazanymi w Zamówieniu
przez Kupującego.
Jeżeli Dostawca przyjmuje Zamówienie Kupującego do realizacji, jego wykonanie nastąpi zgodnie z zapisami
Warunków Zakupu. Zamówienie nie może zostać zrealizowane na warunkach innych niż określone w Warunkach
Zakupu, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej w Umowie lub Zamówieniu.
Kupujący może anulować Zamówienie w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania od Dostawcy
informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
Zmiana, anulowanie lub odrzucenie Zamówienia przez którąkolwiek ze Stron wymagają wyraźnej informacji
przekazanej pisemnie lub elektronicznie.
Każde Zamówienie musi zawierać następujące informacje:
1) przedmiot zamówienia,
2) Termin i miejsce dostawy,
3) Cena.
Dostarczenie przez Dostawcę Przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone w Zamówieniu może
nastąpić tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Dostarczenie Przedmiotu zakupu innego niż
w Zamówieniu jest równoznaczne z niewykonaniem Umowy. W takim przypadku Kupujący ma prawo odstąpić

8.

od Umowy i żądać kary umownej w wysokości odpowiadającej wartości niezrealizowanego Zamówienia. Kara
umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia doręczenia Dostawcy wezwania do zapłaty.
Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Przedmiot zamówienia w sposób i w opakowaniu odpowiadającym
właściwościom Przedmiotu zamówienia. Za wszelkie uszkodzenia i zmniejszenie wartości zakupionego
Przedmiotu zamówienia powstałe podczas transportu i/lub składowania, wynikające bezpośrednio z
zastosowania nieodpowiednich, wadliwych, niekompletnych opakowań odpowiada Dostawca.
§ 3 WYNAGRODZENIE

1.
2.

3.

4.

Za realizację Zamówienia, Kupujący zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ustalone w Zamówieniu.
Ceny ustalone w Zamówieniu są dla Stron wiążące. Ceny zawierają wszystkie podatki (z wyjątkiem VAT), marże
oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Dostawcę w związku z realizacją Zamówienia, w tym koszty dostawy
do wskazanego przez Kupującego miejsca.
Prawidłowo wystawione faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że Strony ustalą
inny termin zapłaty. Faktura powinna być oznaczona numerem Zamówienia. Dostawca wystawi Fakturę w
terminie 3 dni od dnia dostarczenia Towaru. Zgłoszenie nieprawidłowości, o których mowa Kupujący ma prawo
wstrzymania zapłaty, jeśli Towary dostarczone przez Dostawcę nie spełniają wymagań wskazanych w
Zamówieniu. W takim przypadku Dostawcy nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek oraz prawo do
żądania odszkodowania
Zapłata Dostawcy wynagrodzenia oznacza wyłącznie, że Dostawca dostarczył Kupującemu zamówione Towary.
§ 4 KONTROLA JAKOŚCI, ELEMENTY PROJEKTOWE

1.

2.

a)
b)
3.
4.

W przypadku złożenia Zamówienia, którego realizacja ma nastąpić na podstawie Elementów Projektowych
przekazanych przez Kupującego, Dostawca na żądanie Kupującego jest zobowiązany do przedłożenia
wewnętrznej procedury zapewniania jakości, która precyzuje jakie Dostawca stosuje programy zapewnienia
jakości oraz jakie przeprowadza badania i testy jakości.
W celu przeprowadzenia kontroli jakości przed złożeniem Zamówienia, Kupujący lub upoważniony przez niego
pracownik będą mieć prawo przeprowadzenia kontroli jakości i weryfikacji systemu jakości (dalej Audyt) Dostawcy
na następujących zasadach:
Audyt pierwszy może zostać przeprowadzony przed złożeniem Zamówienia/podpisaniem Umowy,
Kolejny Audyt Kupującego może zostać wykonany w przypadku reklamacji dotyczącej wadliwie wykonanych
części.
Informacja o zamiarze przeprowadzeniu Audytu powinna być przekazana Dostawcy w formie mailowej najpóźniej
7 dni przed jego wykonaniem.
Dostawca zobowiązuje się przez cały okres współpracy do organizacji i utrzymywania wyposażenia
produkcyjnego, kontrolnego i badawczego oraz formalnych procedur, które zagwarantują odpowiednią jakość
dostarczanych Towarów i ich zgodność z warunkami technicznymi, specyficznymi wymaganiami Kupującego
oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5 ODBIÓR,DOSTAWA
1.

2.
a)

Wszystkie Zamówienia będą realizowane zgodnie z warunkami Incoterms DAP – (zgodnie z najnowszym
wydaniem Międzynarodowej Izby Handlowej) i rozładowane w końcowym miejscu dostawy wskazanym przez
Kupującego.
Dostawa i odbiór:
Dostawca zapakuje Towary tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu i przenoszenia. Jeśli Kupujący
wyrazi taką prośbę, po dokonaniu dostawy Dostawca zabiera wszystkie opakowania. Jeśli w miejscu dostawy
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b)
c)
d)

3.
4.
a)
b)
c)
5.
6.
a)
b)
c)
d)
7.
a)
b)
c)
d)
8.

9.
10.

Dostawca będzie potrzebował pomocy, sprzętu dźwigowego lub pracowników Kupującego, Kupujący musi być o
tym powiadomiony co najmniej 24 godziny wcześniej i wszelkie ryzyko w tym zakresie ponosi Dostawca.
Materiały i metody pakowania zostaną przez Dostawcę wybrane tak, aby zminimalizować koszt użycia i spełnić
następujące wymagania: ochrona, przechowanie, możliwość recyklingu, oszczędność energii i degradacja.
Dostawca organizuje transport Przedmiotu zamówienia do miejsca Dostawy w taki sposób, aby uniknąć
uszkodzenia Przedmiotu zamówienia oraz trudności w ich rozładunku w miejscu dostawy Kupującego.
Terminy dostawy ustalone w Zamówieniu będą ostateczne. Każdy dzień opóźnienia uprawnia Kupującego do
naliczenia kary umownej w wysokości 1 % wartości Zamówienia. Jeśli Zamówienie nie zostanie zrealizowane w
terminie 14 dni, Kupujący uprawniony jest do anulowania Zamówienia, które będzie równoznaczne z
odstąpieniem od umowy i żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 14 % wartości Zamówienia.
Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni liczonym od dnia doręczenia Dostawcy wezwania do zapłaty.
Kupujący ma prawo potracić karę umowną z wynagrodzenia należnego Dostawcy, przy czym powiadomi o swej
decyzji dotyczącej potrącenia kary umownej nie później niż na 7 dni przed zapłatą faktury za Zamówienie.
Przy odbiorze Przedmiotu Zamówienia Kupujący jest uprawniony do przeprowadzenia badania ilościowego oraz
kontroli jakościowej.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości Kupujący jest uprawniony do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia
Dostawy (dalej Zgłoszenie). Nieprawidłowości obejmują:
braki ilościowe towaru i/lub Usług;
wady jakościowe Przedmiotu Zamówienia, wynikające z uszkodzeń transportowych – niewidocznych dla
przewoźnika,
widoczne wady jakościowe niewynikające z uszkodzeń transportowych.
Dostawca obowiązany jest rozpatrzeć otrzymane Zgłoszenie w terminie 2 dni roboczych. Brak odpowiedzi
Dostawcy w tym terminie uznaje się za uznanie Zgłoszenia.
W przypadku wykrycia braków ilościowych Przedmiotu Zamówienia, Kupujący ma prawo wedle swojego
wyboru:
zwrócić Towary oraz odstąpić od Umowy;
odmówić odbioru całości Towaru i żądać ponownego wydania wszystkich Towarów w terminie 5 dni roboczych
od rozpatrzenia Zgłoszenia,
odstąpić od Umowy w części obejmującej brakujące Towary,
żądać dostarczenia brakujących Towarów w terminie do 5 dni roboczych od rozpatrzenia Zgłoszenia z
zachowaniem uprawnień wynikających z opóźnienia Dostawcy, o których mowa w ust. 2 lit. d powyżej.
W przypadku wykrycia wad jakościowych Przedmiotu Zamówienia, Kupujący ma prawo:
odmówić odbioru całości Towarów i odstąpić od Umowy,
odstąpić od Umowy w części, w jakiej Towary dotknięte są wadami jakościowymi;
żądać wymiany Towarów na nowe, wolne od wad w terminie 7 dni od rozpatrzenia Zgłoszenia z zachowaniem
uprawnień wynikających z opóźnienia Dostawcy, o których mowa w ust. 2 lit. d powyżej.
żądać naprawy Towarów w terminie 5 dni roboczych od rozpatrzenia Zgłoszenia z zachowaniem uprawnień
wynikających z opóźnienia Dostawcy, o których mowa w ust. 2 lit. d powyżej.
Wszelkie koszty wynikające z nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4 powyżej (w szczególności koszty
zwrotu wadliwych Towarów, a także koszty dostaw towarów naprawionych oraz wolnych od wad) ponosi
Dostawca.
O ile nie uzgodniono inaczej prawo własności Przedmiotu Zamówienia przechodzi bezwarunkowo na
Kupującego w momencie Dostawy.
Dostawca dostarcza Kupującemu, w uzgodnionych terminach, ale najpóźniej w momencie dostawy wszelką
dokumentację związaną z Przedmiotami zamówienia.

§ 6 RĘKOJMIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Dostawca na Zamówiony Towar udziela Kupującemu rękojmi. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie
wady Towaru, w tym za brak zgodności towaru z umową, choćby ujawnił się on po wydaniu towaru Kupującemu.
W przypadku wykrycia wad Towaru Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia Dostawcy pisemnej lub mailowej
reklamacji w terminie 14 dni od dni wykrycia wad.
Dostawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak
odpowiedzi Dostawcy w terminie, o którym mowa powyżej oznacza uznanie reklamacji za zasadną.
W przypadku ujawnienia się Wad Towaru Kupujący może żądać według swojego wyboru wymiany
zareklamowanego towaru na towar zgodny z umową, naprawy towaru niezgodnego z umową, lub może od
umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia wykrycia niezgodności towaru. W przypadku zgłoszenia żądania
wymiany towaru na zgodny z umową lub naprawy towaru Dostawca zobowiązany jest obowiązek ten wykonać
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez Kupującego. Uchybienie przez
Dostawcę temu terminowi uprawnia Kupującego do naliczenia kary umownej w wysokości 400 zł za każdy dzień
opóźnienia lecz nie więcej niż 5 600 zł. Jeżeli opóźnienie przekroczy 14 dni Kupujący ma prawo odstąpić od
umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości
10.000 zł.
W przypadku opóźnienia Dostawcy w wykonaniu na rzecz Kupującego obowiązków wynikających ze zgłoszonej
reklamacji, celem zabezpieczenia ciągłości produkcji Kupującego bądź podmiotu, na potrzeby którego
Kupujący złożył zamówienie, zwanego dalej Odbiorcą, Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania naprawy lub
zakupu zastępczego u innego Dostawcy zareklamowanej partii Towaru, obciążając Dostawcę kosztami
poniesionymi w związku z dokonaniem tych czynności.
Dostawcy przyjmują wszelką odpowiedzialność odnośnie negatywnych skutków ich działań lub ich braku w
odniesieniu do jakości, bezpieczeństwa i środowiska i postępują tak zarówno wobec Kupującego jak i wszelkich
osób trzecich.
Jeśli Dostawca uprawniony jest do podzlecania całości lub części zobowiązań osobom trzecim, takie
podwykonawstwo będzie dokonywane na ich wyłączny koszt i na wyłączną odpowiedzialność. Dostawca
poinformuje wszystkich podwykonawców o postanowieniach niniejszych OWZ oraz postanowieniach
Zamówienia, a także przekaże im wszelkie informacje dotyczące wymagań Kupującego, przy czym Kupujący
zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich podwykonawców Dostawcy, którzy nie spełniają tych
warunków.
§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA
Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego
wartość zastrzeżonej kary umownej.
§ 8 PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Dostawca gwarantuje, że nabyte od niego Towary lub Usługi nie przekroczą lub naruszą żadnych znaków
handlowych, patentów, praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Dostawca zabezpiecza i zwalnia
Kupującego od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie pozwy lub reklamacje, straty, koszty wynikłe z dowolnego
naruszenia praw własności intelektualnej. Dostawca, na własny koszt lub na prośbę Kupującego zwalnia go od
wszelkich roszczeń, postępowań i procesów.
§ 9 WYPOWIEDZENIE ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM
Kupujący uprawniony jest do anulowania Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym bez dalszych zobowiązań
lub odpowiedzialności, jeśli ma dostateczne powody uznać, że Dostawca nie będzie mógł właściwie wypełnić
swoich zobowiązań.
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§ 10 SIŁA WYŻSZA
Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy, o ile spowodowane ono zostało wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona „siły
wyższej”. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie drugą stronę w
terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia pod rygorem utraty uprawnień wynikających z zaistnienia siły wyższej.
Termin wykonania zobowiązania ulega przedłużeniu o okres trwania zdarzenia o charakterze siły wyższej.
§ 11 KLAUZULA POUFNOŚCI
1.
2.

3.

4.

5.

W związku z zamiarem podjęcia pomiędzy Stronami współpracy, każda ze Stron może uzyskać dostęp do
informacji poufnych drugiej Strony, które to informacje Strony zamierzają chronić w sposób określony poniżej.
W przypadku, gdy dla realizacji celów, dla których zostaną udostępnione informacje poufne konieczne będzie ich
dalsze udostępnienie osobom trzecim, Strona otrzymująca uprawniona będzie do takiego udostępnienia pod
warunkiem uzyskania od osoby trzeciej zobowiązania do zachowania poufności informacji w zakresie co najmniej
odpowiadającym zakresowi niniejszego paragrafu.
Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje w dowolnej formie: ustnej, pisemnej, graficznej lub
zawarte na nośnikach w formie elektronicznej, ujawnione przez Strony i dotyczące prowadzonych przez nie
działalności, a w szczególności:
a) know-how, projekty, specyfikacje, dokumenty oraz wszelkie dane techniczne, technologiczne, finansowe,
marketingowe oraz sprzedażowe, dotyczące drugiej Strony lub uzyskane od drugiej Strony – niezależnie od formy
przekazania tych informacji i ich źródła;
b) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
c) wszelkie inne informacje dotyczące Stron nie podane do wiadomości publicznej a uzyskane teraz lub w
przyszłości w związku ze współpracą;
d) dane osobowe i ekonomiczne pracowników Stron, intencje, cele, plany oraz warunki wewnętrzne, dane osobowe,
ekonomiczne i prawne Stron;
e) wszelkie inne dane, które dla jakiejkolwiek przyczyny są przechowywane lub przetwarzane przez Strony.
Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji poufnych, w szczególności do:
a) traktowania informacji poufnych uzyskanych w trakcie współpracy oraz w związku ze współpracą zgodnie z ich
poufnym charakterem oraz ich wykorzystywania wyłącznie dla celów określonych i uzgodnionych przez Strony;
b) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni
tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim,
c) ochrony informacji poufnych przynajmniej w ten sam sposób i w tym samym stopniu, w jakim Strona chroni swoje
własne informacje tego typu, w szczególności ochrony informacji poufnych przed kradzieżą, zniszczeniem, utratą
lub nieautoryzowanym dostępem osób trzecich;
d) przekazywania informacji poufnych tylko tym pracownikom, których obowiązki wynikające ze współpracy
pomiędzy Stronami wymagają takiej wiedzy;
e) nieujawniania informacji poufnych osobom trzecim, w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, bez
każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że obowiązek ich ujawnienia wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, o czym Strona obowiązana jest każdorazowo powiadomić drugą
Stronę przed dokonaniem takiego ujawnienia,
f) zapewnienia, by wszelkie osoby, którym ujawnia informacje poufne w przypadku czynienia zadość obowiązkowi
ich ujawnienia, o którym mowa w lit. e) były świadome ich poufnego charakteru przed ich ujawnieniem;
g) niewykorzystywania informacji poufnych w celu prowadzenia konkurencyjnej, względem drugiej Strony,
działalności gospodarczej;
Obowiązki Stron wynikające z ust. 1 znajdują zastosowanie także wobec pracowników, podwykonawców,
konsultantów, reprezentantów i kontrahentów Stron oraz innych osób mających dostęp do informacji poufnych
przekazanych drugiej Stronie w związku z wykonaniem Umowy.

6.
a)
b)
c)
7.

Postanowienia niniejszej Umowy nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od
drugiej Strony, które:
mają charakter publiczny lub stały się informacjami publicznymi po zawarciu niniejszej Umowy, ale bez winy i
udziału Stron;
znajdowały się w całości lub w części w legalnym posiadaniu Stron przed zawarciem niniejszej Umowy i nie były
objęte obowiązkiem zachowania poufności;
znalazły się w posiadaniu Stron za pośrednictwem osób trzecich mających legalne podstawy do dysponowania
tymi informacjami, a nie związanych obowiązkiem utrzymania informacji w poufności.
Obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych zachowuje ważność przez okres 36 miesięcy od dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
§ 12 SPORY
Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, a w
przypadku nie dojścia do porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego,
właściwego dla siedziby Kupującego.
§ 13 PRZELEW WIERZYTELNOŚCI
Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego przenieść na osobę trzecią całości bądź części
wierzytelności przysługujących mu wobec Kupującego.
§ 14 STOSOWANE PRAWO
W zakresie nieuregulowanym do niniejszego OWZ stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15 DANE OSOBOWE

1.
2.
1)
2)
3)
4)
a)

5)
6)

7)

8)
a)
b)

W celu realizacji Dostawca i Kupujący wzajemnie przekazują sobie dane osobowe swoich pracowników.
Dostawca zobowiązuje się do przekazania swoim pracownikom następującej informacji:
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest 3Dgence sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza
29, 40-085 Katowice.
Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane osobowe: dane pracowników, dane
współpracowników (imię i nazwisko, adres email, służbowy nr telefonu i adres email).
Powyższe dane osobowe zostały przekazane 3Dgence sp. z o.o. w związku ze współpracą jaka została
nawiązana z Dostawcą.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w tym przypadku w celu
realizacji postanowień Umowy, o której mowa w pkt 3 powyżej.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Dane osobowe nie będą przesyłane do państwa trzeciego jak również na podstawie tych danych, Administrator
nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przekazywane innym
podmiotom, ale tylko jeżeli będzie to niezbędne do realizacji Umowy, o której mowa w pkt 3 powyżej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a dłużej tylko jeżeli przepisy prawa tego
wymagają. Ponadto dane osobowe 3Dgence sp. z o.o. może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:
Dostępu do danych osobowych
Poprawiania i zmiany danych osobowych
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c)
d)
e)
f)
g)
9)

Żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Żądania usunięcia danych osobowych
Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Przeniesienia danych osobowych.
Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres:
administracja@3dgence.com
§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

Wszelkie zmiany niniejszych Ogólnych warunków Zakupu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W imieniu Dostawcy potwierdzam przyjęcie zamówienia do realizacji zgodnie z warunkami określonymi powyżej.

