I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejsze ogólne warunki umów sprzedaży (zwane dalej: „OWS”) mają zastosowanie do wszystkich umów
sprzedaży oraz umów o zbliżonym charakterze zawieranych przez spółkę ProDeck spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach występującą w tych umowach jako sprzedawca.

2. OWS nie stosuje się do sprzedaży konsumenckiej.
3. Użyte w dalszej części OWS definicje oznaczają:
a. Sprzedawca – ProDeck spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach (kod
pocztowy: 32-005), przy ulicy Fabrycznej 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000350961, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym
wynoszącym 4.515.000,00 zł, posługująca się numerem NIP: 683-20-46-211, numerem REGON:
121103730;

b. Kupujący – podmiot działający w obrocie profesjonalnym będący drugą stroną umowy sprzedaży;
c. Strony - Sprzedawca i Kupujący z umowy sprzedaży Towaru;
d. Towar - towary handlowe znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy i sprzedawane przez
Sprzedawcę w ramach umowy sprzedaży zawartej z Kupującym.

4. Niniejsze OWS stanowią kompletne uregulowanie warunków umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy
Stronami i wiążą Strony w zakresie sprzedaży Towarów.

5. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany treści OWS i załączników do OWS w każdym czasie.
6. Zmiany OWS dokonane po dniu zawarcia przez Strony umowy sprzedaży nie mają mocy wiążącej dla tej
umowy, lecz wiążą Strony w wszelkich umowach zawartych po dacie zmiany OWS.

7. W przypadku zawarcia przez Strony odrębnej umowy sprzedaży, której zapisy będą sprzeczne
z postanowieniami OWS, uznaje się, że postanowienia wynikające z umowy sprzedaży mają charakter
nadrzędny i wiążący dla Stron.

8. OWS są publikowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.prodeck.pl, co jest równoznaczne z ich
udostępnieniem Kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży.

9. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego i akceptacją OWS.

II.

OŚWIADCZENIA SPRZEDAWCY.

1. Sprzedawca oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży Towarów.
2. Sprzedawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a Towary nie naruszają jakichkolwiek praw ochronnych podmiotów trzecich, odpowiadają wszelkim
określonym przez prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej normom oraz są dopuszczone do
używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.
1. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego
(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik numer 1 do OWS) oraz jego akceptację przez Sprzedawcę.
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2. Zamówienie uznaje się za złożone, gdy zeskanowany, podpisany przez Kupującego dokument zamówienia
(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik numer 1 do OWS) przesłany zostanie do Sprzedawcy przez
Kupującego w formie elektronicznej e-mail, na aktualny adres e-mail Sprzedawcy, wskazany na jego stronie
internetowej www.prodeck.pl jako adres używany do obsługi klientów Sprzedawcy.

3. Sprzedawca, po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym w terminie dwóch dni
roboczych poinformuje Kupującego (na adres e-mail, z którego wpłynęło do Sprzedawcy zamówienie) o tym,
czy zrealizuje złożone przez niego zamówienie, ewentualnie, iż zamówienie nie zostanie zrealizowane, bądź
udzieli informacji o tym, że możliwa będzie jego realizacja w przypadku dokonania określonych korekt
w zamówieniu.

4. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od Sprzedawcy w terminie określonym zgodnie z punktem
poprzedzającym Strony przyjmują, iż zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę.

5. W przypadku udzielenia przez Sprzedawcę informacji o tym, iż zrealizuje złożone zamówienie bez
jakichkolwiek korekt, Strony uznają zamówienie za przyjęte do realizacji w chwili, w której Kupujący uiści na
rzecz Sprzedawcy kwotę określoną zgodnie z punktem V.10.a. lub V.12. OWS. Brak wpłaty przez Kupującego
zaliczki w terminie trzech dni roboczych od dnia przesłania przez Sprzedawcę informacji, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym powoduje, iż Strony uznają, że zamówienie zostało wycofane i nie zostało przyjęte
do realizacji, a żadna ze Stron nie będzie miała w stosunku do drugiej jakichkolwiek roszczeń z tym
związanych.

6. W sytuacji, gdy Sprzedawca prześle do Kupującego propozycję modyfikacji zamówienia, zgodnie
z postanowieniami punktu 3 powyżej, Kupujący w terminie do dwóch dni roboczych zobowiązany będzie
poinformować Sprzedawcę, czy przyjmuje złożone przez niego warunki (w takiej sytuacji zobowiązany będzie
przesłać zamówienie ponownie, lecz w poprawionej – zgodnej z informacją od Sprzedawcy - wersji, zgodnie
z postanowieniami punktu 2 powyżej) oraz uiścić na rzecz Sprzedawcy kwotę określoną zgodnie z punktem
V.10.a. lub V.12. OWS, bądź też od zamówienia odstępuje. W przypadku przesłania przez Kupującego,
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, zmodyfikowanej wersji zamówienia (zgodnie z informacją
otrzymaną od Sprzedawcy) oraz uiszczenia kwoty określonej zgodnie z punktem V.10.a. lub V.12. OWS,
Strony ustalają, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji w chwili uiszczenia na rzecz Sprzedawcy
przedmiotowej kwoty.

7. W przypadku, gdy Kupujący nie udzieli Sprzedawcy żadnej informacji zgodnie z postanowieniami punktu
poprzedzającego lub prześle skorygowane zamówienie bez równoczesnego uregulowania kwoty określonej
zgodnie z punktem V.10.a. lub V.12. OWS, Strony uznają, iż nie wyraził zgody na modyfikacje zaproponowane
przez Sprzedawcę i zamówienie zostaje uznane za nieprzyjęte do realizacji, a żadna ze Stron nie będzie miała
w stosunku do drugiej żadnych roszczeń.

8. W przypadku, gdy Kupujący uiści na rzecz Sprzedawcy zaliczkę, lecz nie prześle Sprzedawcy
zmodyfikowanego zamówienia, pomimo iż Sprzedawca zgodnie z punktem 3 powyżej wskaże Kupującemu
konieczne do modyfikacji punkty zamówienia, Strony ustalają, iż Kupujący złożył zamówienie o treści przez
siebie przesłanej, skorygowanej o wszystkie wskazane przez Sprzedawcę, zgodnie z punktem 3 powyżej,
elementy.

9. W przypadku, gdy Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym, iż nie zrealizuje złożonego przez niego
zamówienia lub wystąpią okoliczności przewidziane w punkcie 4 lub 7 powyżej bądź 14 poniżej, Kupujący nie
będzie uprawniony do żądania od Sprzedawcy jakiegokolwiek odszkodowania, jak również nie będzie
uprawniony do żądania od Sprzedawcy zrealizowania złożonego przez siebie zamówienia.

10. Termin realizacji zamówienia zastrzega się na korzyść Sprzedawcy.
11. W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami punktów poprzedzających złożone przez Kupującego
zamówienie będzie przez Sprzedawcę realizowane, Sprzedawca zobowiązany będzie do poinformowania
Kupującego o możliwości odbioru Towaru bądź o dacie dostawy, najpóźniej na dwa dni przed terminem
wskazanym w zamówieniu.
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12. Kupujący może upoważnić określone osoby do składania i modyfikowania zamówień w jego imieniu (zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik numer 2 do OWS), lecz na dokumencie zamówienia widoczny musi być
czytelny podpis osoby wraz z pieczątką Kupującego.

13. Wszelkie modyfikacje złożonego przez Kupującego zamówienia wymagają formy odpowiadającej złożeniu
zamówienia z dokładnym wskazaniem, iż poprzednie zamówienie jest modyfikowane, a w przypadku, gdy
zamówienie zostanie przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę, zgodnie z punktami poprzedzającymi,
dodatkowo akceptacji przez Sprzedawcę (postanowienia punktów poprzedzających stosuje się odpowiednio).

14. Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji z jakichkolwiek przyczyn,
w szczególności, gdy Kupujący pozostawał będzie w opóźnieniu z zapłatą jakiejkolwiek należności na rzecz
Sprzedawcy.

15. Strony wyłączają wszelkie, poza wskazanymi powyżej, możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia
umowy sprzedaży Towaru.

16. Strony wyłączają możliwość zawarcia umowy sprzedaży Towaru w drodze złożenia telefonicznego
zamówienia.

17. Informacja handlowa w jakiejkolwiek formie, w tym zapytania ofertowego, katalogu, reklamy pochodząca od
Sprzedawcy przekazana Kupującemu niezależnie w jaki sposób (telefonicznie, listownie, faksem lub za
pomocą poczty elektronicznej) nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. DZ. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) i nie wiąże Sprzedawcy, chyba że wprost z niej wynikać będą
postanowienia odmienne.

IV. DOSTAWA TOWARÓW.
1. Towary będą odbierane przez Kupującego w dacie odbioru wskazanej przez Sprzedawcę zgodnie z punktem
III.11. OWS.

2. Towary odbierane będą przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy lub przesyłane przez Sprzedawcę do
Kupującego za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika.

3. W przypadku opóźnienia w odbiorze Towarów przez Kupującego, Kupujący zobowiązany będzie uiścić na
rzecz Sprzedawcy koszty składowania Towarów.

4. Kupujący zobowiązany jest do bardzo starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru od Sprzedawcy lub
przewoźnika pod względem ilościowym, zgodności z zamówieniem oraz pod kątem ewentualnych widocznych
wad. Po dokonaniu zbadania Towaru, Kupujący zobowiązany jest podpisać dokument wydania Towaru (WZ),
którego wzór stanowi załącznik numer 3 do OWS.

5. Podpisanie dokumentu wydania Towaru jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Kupującego zgodności
otrzymanego Towaru z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym
zbadaniu Towaru podczas odbioru.

6. Kupujący nie może zwolnić się od obowiązków wskazanych w punktach poprzedzających i od skutków ich
niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

7. Strony ustalają, iż wyłącznie koszt załadunku Towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, wszelkie
pozostałe koszty, w tym w szczególności koszt rozładunku Towaru na Kupującym, niezależnie od tego która
Strona ponosi koszty transportu. Strony ustalają, iż za wiążącą dla umowy sprzedaży Towarów uznają regułę
EXW Incoterms 2010.

8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia lub pogorszenia Towaru, jak również odpowiedzialność za Towar przechodzi
ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania Towaru Kupującemu, a w przypadku powierzenia Towaru
przewoźnikowi z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego, która Strona ponosi koszty
transportu.

9. Sposób odbioru Towaru i ewentualne koszty z tym związane będą ustalane w zamówieniu.
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CENA, TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Cena za sprzedawany Towar będzie określona dla każdego zamówienia na podstawie ilości Towaru
wskazanego w zamówieniu oraz aktualnej, na dzień składania zamówienia, oferty handlowej przesłanej
(w formie pisemnej lub drogą elektroniczną) na prośbę Kupującego przez Sprzedawcę przed zawarciem
umowy sprzedaży, w której znajdować się będą ceny netto Towarów.

2. Wszelkie ceny wskazane w dokumentach przedkładanych przez Sprzedawcę należy rozumieć jako ceny netto,
do których doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnej wysokości.

3. Cena, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, nie zawiera kosztów transportu i ubezpieczenia Towaru.
4. Jeżeli cena będzie określona w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że Strony ustaliły, iż cena
zostanie zapłacona w walucie, w której została określona cena.

5. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym zgodnie z punktem 10 poniżej albo w innym
porozumieniu handlowym, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną
w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6. Kupujący nie ma prawa do zatrzymania zapłaty z jakiegokolwiek tytułu jak i dokonania potrącania swoich
wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy wynikającymi z umów sprzedaży
Towarów.

7. W przypadku, gdy odbioru Towaru nie dokona Kupujący w siedzibie Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany
będzie do poniesienia kosztów transportu, zgodnie z aktualnie obowiązującym, na dzień składania
zamówienia, cennikiem w tym zakresie, przesłanym (w formie pisemnej lub drogą elektroniczną) na prośbę
Kupującego przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. W sytuacji opisanej w punkcie poprzedzającym koszt transportu zostanie ujęty w osobnej pozycji na fakturze
VAT obejmującej zamówione przez Kupującego Towary. Usługa transportowa nie wchodzi w zakres
świadczenia Sprzedawcy.

9. W przypadku braku odebrania Towaru przez Kupującego i jego zwrotu przez przewoźnika do Sprzedawcy,
Kupujący zobowiązany będzie uiścić kwotę kosztu transportu tam i z powrotem pomnożoną razy trzy.

10. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania ceny za Towar oraz ewentualnie dostawę Towarów
w następujący sposób:

a. zaliczka w wysokości nie mniejszej niż 30% (słownie: trzydzieści procent) wartości zamówienia wraz
z ewentualną usługą transportową świadczoną przez przewoźnika w terminie wskazanym w punkcie III.5.
lub III.6. OWS w przypadku Towarów standardowych lub 100% (słownie: sto procent) wartości
zamówienia wraz z ewentualną usługą transportową świadczoną przez przewoźnika w terminie
wskazanym w punkcie III.5. lub III.6. OWS w przypadku Towarów niestandardowych. Na kwoty opisane
w zdaniu poprzedzającym zostanie wystawiona faktura VAT zaliczka;

b. pozostała kwota w terminie do 14 dni od daty wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT,
potwierdzającej przekazanie Towaru Kupującemu.

11. Za datę zapłaty (uiszczenia określonej kwoty na rzecz Sprzedawcy) Strony uznają dzień uznania wpłacaną
przez Kupującego kwotą rachunku bankowego Sprzedawcy.

12. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany terminów zapłaty i wartości kwot wskazanych w punkcie 10
powyżej, według swojego uznania, o czym zobowiązany jest jednakże poinformować Kupującego przed
złożeniem przez niego zamówienia.

VI. RĘKOJMIA I GWARANCJA.
1. W ramach umowy sprzedaży Towarów zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym Strony wyłączają
przepisy o rękojmi.
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2. Towar objęty jest gwarancją, zgodnie z dokumentem gwarancyjnym, który dostępny jest na stronie
internetowej www.prodeck.pl.

3. O wadach Towaru, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma
obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni) po ich wykryciu, pod
rygorem utraty uprawnień reklamacyjnych.

4. Zawiadomienie o wadzie Towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem
odbioru, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić Sprzedawcy wadliwy Towar w stanie dostawy do
wglądu na każde wezwanie Sprzedawcy.

5. W przypadku, gdy Towar zostanie przetworzony wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy za Towar wygasa.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru wynikające z niewłaściwego (niezgodnego
z instrukcją obsługi) montażu Towaru, jak również użycie Towaru przez Kupującego lub osoby trzecie,
niezgodnie z jego parametrami technicznymi i właściwościami użytkowymi towaru.

7. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej
Towaru, to Sprzedawca zajmie stanowisko, co do wadliwości Towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.

8. Uwzględnienie reklamacji złożonej przez Kupującego w związku z dokumentem gwarancyjnym następować
będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę,
ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej Towaru.

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca będzie postępował zgodnie z warunkami gwarancji.
10. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany
Towar.

11. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Strony wyłączają odpowiedzialność
Sprzedawcy za szkodę, za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
Sprzedawcy.

12. Wszelkie odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy sprzedaży Towarów (w tym z tytułu utraconych korzyści) ograniczone jest w każdym
przypadku do wysokości ceny netto Towaru objętego umową sprzedaży, przy czym Sprzedawca odpowiadać
może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.

13. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa odstąpić od
umowy sprzedaży w części już wykonanej.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań,
w przypadku gdy takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynikać będzie z działania siły wyższej.
Strony ustalają, ze „siła wyższa” oznacza w szczególności: wszelkie okoliczności, w wyniku których realizacja
zamówienia przez Sprzedawcę jest niemożliwa, problematyczna lub nieproporcjonalnie kosztowna, do tego
stopnia, że nie można racjonalnie wymagać od Sprzedawcy wykonania umowy np. strajk, brak dostawy
produktów, materiałów lub usług do Sprzedawcy, które to produkty, materiały i usługi są konieczne dla
realizacji zamówień Kupującego, wojna, klęski żywiołowe, inne podobne zdarzenia.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez Towar po jego
wydaniu.

VII. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO WŁAŚCIWE, MIEJSCE REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ.
1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami będzie właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Krakowie.

2. W odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym
zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
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3. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z umów sprzedaży zobowiązań jest siedziba Sprzedawcy.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE.
1. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych OWS wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania
się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst OWS nie może być interpretowany na ich
podstawie.

2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie narusza to
skuteczności i ważności postanowień zawartych pomiędzy Stronami umów sprzedaży. W miejsce
postanowienia nieważnego albo nieskutecznego obowiązuje takie postanowienie, które w możliwie
największym stopniu odpowiada intencjom Stron oraz jego celowi prawnemu i gospodarczemu, które Strony
chciały osiągnąć za pomocą takiego postanowienia nieważnego albo nieskutecznego.

3. Kupujący, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych
osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2014 r. poz.
1182) do celów związanych z realizacją umowy sprzedaży Towarów oraz do celów marketingowych
Sprzedawcy.

4. W wypadku, gdy wskazane przez Kupującego, w związku z realizacją umowy sprzedaży Towarów, osoby będą
pracownikami Kupującego w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24
poz. 141, ze zm.) Kupujący oświadcza, iż udostępnia Sprzedawcy dane osobowe wskazanych przez niego osób
w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail.

5. W wypadku, gdy wskazane przez Kupującego, w związku z realizacją umowy sprzedaży Towarów, osoby nie
będą pracownikami Kupującego w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974
nr 24 poz. 141, ze zm.) Kupujący zobowiązuje się uzyskać i przechowywać zgody na przetwarzanie podanych
przez niego danych osobowych tychże osób.

6. W przypadku, gdy Kupującym nie jest osoba fizyczna, dane osobowe osób reprezentujących Kupującego
zostaną zebrane przez Sprzedawcę wyłącznie od Kupującego lub bezpośrednio od osób reprezentujących
Kupującego. Podanie danych osobowych osób reprezentujących Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne
w celu przyjęcia do wykonania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży Towarów.

7. Dane osobowe osób powyżej wskazanych będą przetwarzane w celu wykonywania umowy sprzedaży,
w zakresie do tego niezbędnym oraz dla celów marketingowych związanych z promocją i reklamą Towarów.

8. Administratorem danych osobowych jest ProDeck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, przy
ul. Fabrycznej 6.

9. Dane osobowe, o których mowa w punktach poprzedzających zostaną zebrane przez Sprzedawcę wyłącznie
od Kupującego, z zastrzeżeniem punktu 6 powyżej.

10. Kupującemu, będącemu osobą fizyczną, oraz innym osobom fizycznym, o których mowa powyżej, przysługują
wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1182), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe, ich zmiany lub żądania ich
usunięcia.

11. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz inne osoby, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu przyjęcia do wykonania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży Towarów.

12. Osoby fizyczne, które dobrowolnie zdecydują się na przekazanie swoich danych osobowych Sprzedawcy,
w związku z realizacją umowy sprzedaży oraz do celów marketingowych, złożą oświadczenie, którego wzór
stanowi załącznik numer 4 do OWS.
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13. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie
swojej siedziby lub adresu do doręczeń. Brak zawiadomienia powoduje, że przesyłka przesłana na adres
wskazany w zamówieniu lub innym pisemnym porozumieniu handlowym uważana będzie za skutecznie
doręczoną w dniu pierwszej próby jej doręczenia.

14. W sprawach, które nie zostały uregulowane OWS lub umową sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa.

15. Wszelkie załączniki dołączone do OWS stanowią jego integralną część.

