Ogólne Warunki Umowy
CSG S.A.
wersja z dnia 16.09.2021

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy („OWU”) zostały wprowadzone
przez CSG S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: 30-509 Kraków, ul.
Kalwaryjska 33), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000714229, posiadającą
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6793163992 oraz numer
statystyczny
(REGON)
36929326900000,
BDO:
000011314
(„Spółka”).
1.2. OWU określają prawa i obowiązki Spółki oraz jej partnera biznesowego
(„Partner”), chcącego nabyć od Spółki produkty („Produkty”).
Spółka i Partner zwani są dalej łącznie „Stronami”.
1.3. OWU stanowią integralną część wszelkich umów (niezależnie od ich
formy - pisemnej, mailowej itp.) zawieranych przez Strony
(„Umowy”).
1.4. Partner jest zobowiązany do zapoznania się z OWU. OWU są dostępne
na platformie B2B Spółki.
1.5. Partner oświadcza, że:
1.5.1. nie korzysta z własnych ogólnych warunków umów ani żadnego
podobnego dokumentu,
1.5.2. współpraca ze Spółką ma charakter całkowicie profesjonalny, w
związku z czym Partner nie działa w charakterze „przedsiębiorcy
na prawach konsumenta”, na podstawie właściwych przepisów o
ochronie konsumentów.

2. REJESTRACJA NA PLATFORMIE B2B SPÓŁKI
2.1. Spółka udostępnia platformę B2B dla Partnerów.
2.2. Wszyscy Partnerzy muszą zarejestrować się na platformie B2B Spółki.
W tym celu Partner:
2.2.1. jest zobowiązany do podania informacji i/lub dokumentów
dotyczących organizacji Partnera (np. dane rejestrowe),
2.2.2. może być zobowiązany do dostarczenia dalszych informacji i/lub
dokumentów, których Spółka mogłaby w uzasadniony sposób
potrzebować, aby spełnić wymagania odpowiednich przepisów
ustawowych
(w
tym
z
zakresu
prawa
podatkowego,
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przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony danych osobowych,
prawa importowego i eksportowego, prawa dotyczącego
gospodarki odpadami itp.) lub aby zweryfikować spełnianie przez
Partnera tych wymagań (żądanie takie może zostać ponowione w
przyszłości),
2.2.3. może być zobowiązany do podania informacji dotyczących profilu
biznesowego Partnera (spodziewana wielkość zamówień,
Produkty będące przedmiotem zainteresowania Partnera, kanały
sprzedaży, proponowany kredyt kupiecki).
2.3. Spółka może według własnego uznania odmówić jakiemukolwiek
podmiotowi rejestracji na platformie B2B Spółki.

3. PODSTAWOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY
3.1. Spółka udziela
dystrybucję i
Umowie pod
obowiązywania

Partnerowi zezwolenia na wprowadzanie na rynek,
sprzedaż Produktów określonych w odpowiedniej
znakami towarowymi Spółki przez cały okres
odpowiedniej Umowy („Zezwolenie”).

3.2. Spółka nie będzie traktować Partnera jako wyłącznego partnera i nic
w niniejszym OWU nie będzie rozumiane jako wyraźne lub
dorozumiane zobowiązanie do tego.
3.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia,
szkody lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności kontraktowej, z
tytułu czynu niedozwolonego lub z innego tytułu, wynikającej z lub w
związku z jakąkolwiek działalnością Partnera lub obecnych lub
przyszłych partnerów biznesowych Spółki (np. innych dystrybutorów).
Dotyczy to w szczególności wszelkich czynów nieuczciwej konkurencji,
naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, naruszeń
praw innych dystrybutorów itp.

4. ZAMÓWIENIA I DOSTAWY
4.1.Zamówienia należy składać za pośrednictwem platformy B2B Spółki
(„Zamówienia”). Zamówienia składane za pośrednictwem poczty
elektronicznej są możliwe tylko w przypadku awarii platformy
internetowej trwającej dłużej niż 72 godziny z rzędu. Zamówienia
mailowe będą przyjmowane tylko wtedy, gdy zostaną złożone przy
użyciu formularzy udostępnionych w tym celu przez Spółkę.
Zamówienia, o których mowa wyżej stanowią ofertę w rozumieniu art.
66 § 1 k.c.
4.2.Przez Zamówienia rozumie się także Zamówienia Backorder, o których
mowa w punkcie 4.5 o ile nie wskazano inaczej w niniejszych OWU.
4.3.Po złożeniu Zamówienia Spółka w ciągu pięciu (5) dni roboczych
potwierdzi Partnerowi dostępność towaru i możliwość realizacji
Zamówienia
oraz
wskaże
koszt
dostawy
Produktów
(„Potwierdzenie”). Potwierdzenie stanowi przyjęcie oferty w
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rozumieniu art. 66 § 2 k.c., z zastrzeżeniem punktu 4.5. Przez „dni
robocze” Strony rozumieją poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i
piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Wszystkie
daty
i
godziny
są
określane
według
czasu
środkowoeuropejskiego, chyba że wyraźnie określono inaczej.
4.4.Zamówienie uważa się za przyjęte i przeznaczone do realizacji dopiero
po wysłaniu Potwierdzenia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w
momencie wysłania Potwierdzenia przez Spółkę. Postanowień
niniejszego punktu nie stosuje się do Zamówienia towaru niebędącego
w chwili jego składania w magazynie Spółki (punkt 4.5)
4.5.W przypadku złożenia Zamówienia na towar niebędący w chwili jego
składania w magazynie Spółki („Zamówienie Backorder”), Spółka
potwierdzi Partnerowi jego otrzymanie oraz przedstawi podsumowanie
Zamówienia Backorder, koszt dostawy, a także przewidywany czas
wysyłki. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia Backorder nie jest
równoznaczne z jego przyjęciem oraz zawarciem z Partnerem Umowy
sprzedaży.
4.5.1.
Spółka może anulować Zamówienie Backorder z przyczyn od
niej niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje Partnera za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przy
rejestracji
na
platformie
B2B
(„nieprzyjęcie
Zamówienia
Backorder”).
4.5.2.
W przypadku nieprzyjęcia Zamówienia Backorder Spółka
zwróci równowartość ceny uiszczonej przez Partnera za anulowane
Zamówienie Backorder na rachunek bankowy, z którego Partner
dokonał zapłaty za Zamówienie Backorder.
4.5.3.
Przy składaniu Zamówienia Backorder Partner zostanie
poinformowany o przewidywanym terminie wysyłki towaru.
Przewidywany termin wysyłki może ulec zmianie, o czym Partner
zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres wskazany przy rejestracji na platformie B2B.
4.5.4.
Do dwóch (2) dni roboczych poprzedzających przewidywany
termin wysyłki towaru, Partner może zmodyfikować ilość
zamówionego towaru (tj. zwiększyć lub zmniejszyć ilość). Zmiana
ilości zamówionego towaru stanowi modyfikację oferty Partnera.
Punkty 4.5-4.5.7. OWU stosuje się odpowiednio.
4.5.5.
W przypadku jednoczesnego dokonania przez Partnera
Zamówienia na towary dostępne w magazynie oraz Zamówienia
Backorder, Partner przyjmuje do wiadomości, że wszystkie towary
zostaną wysłane łącznie po dostarczeniu towarów objętych
Zamówieniem Backorder do magazynu Spółki.
4.5.6.
W przypadku zmiany ceny towaru objętego Zamówieniem
Backorder po złożeniu przez Partnera Zamówienia Backorder z
uwagi na okoliczności od Spółki niezależne, Spółka zastrzega sobie
możliwość nieprzyjęcia Zamówienia Backorder i przedstawienia
Parterowi odmiennej oferty cenowej na te same towary w drodze
indywidualnych
negocjacji
cenowych
z
Partnerem
za
pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres został wskazany
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przy rejestracji na platformie B2B. W przypadku niedojścia do
porozumienia co do ceny w rozsądnym terminie, Spółka anuluje
Zamówienie Backorder. Punkt 4.5.2. stosuje się odpowiednio.
4.5.7.
Wysłanie przez Spółkę do Partnera potwierdzania o nadaniu
Zamówienia Backorder stanowi przyjęcie Zamówienia Backorder i
jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
4.6 O ile nie określono inaczej w Potwierdzeniu, zamówione Produkty
zostaną dostarczone do miejsca dostawy określonego w odpowiednim
Zamówieniu lub do siedziby Partnera, jeśli Partner nie wskazał innego
miejsca dostawy.
4.7. Własność Produktów przechodzi na Partnera z chwilą ich przekazania
przez Spółkę przewoźnikowi, chyba że w odpowiedniej Umowie
wyraźnie określono inaczej. Jednak w zakresie, w jakim Produkty
zawierają wbudowane oprogramowanie, prawo własności lub tytuł do
takiego oprogramowania wbudowanego nie zostaną przekazane
Partnerowi, lecz Partner i wszyscy użytkownicy będą mieć
ogólnoświatowe, nieodwołalne, bezterminowe, wolne od opłat prawo
do korzystania z wbudowanego oprogramowania jako integralnej
części takich Produktów. Przez „oprogramowanie wbudowane”
Strony rozumieją oprogramowanie niezbędne do działania Produktów
oraz wbudowane i dostarczane jako integralna część Produktów.
4.8. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi
na Partnera w tym samym czasie co prawo własności.
4.9. Koszty dostawy (w tym ewentualnego ubezpieczenia) ponosi Partner.
4.10. Spółka wystawi Partnerowi fakturę w momencie sprzedaży, chyba że
w odpowiedniej Umowie wyraźnie określono inaczej.

5. WARUNKI ZWROTÓW
5.1. Zwroty („Zwracane Przedmioty”) należy odesłać do magazynu
Spółki przed upływem trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty
dostawy. Po dostarczeniu takich Zwracanych Przedmiotów, Spółka
sporządzi noty kredytowe dla Produktów, które są w pełni
funkcjonalne i nie były wadliwe ani uszkodzone w momencie ich
dostawy do Partnera. Jeżeli jakikolwiek zwracany Produkt nie będzie w
oryginalnym stanie (np. uszkodzony lub z widocznymi śladami
użytkowania,
z
brakującymi
częściami
lub
komponentami,
niewłaściwie przechowywany), Spółka ma prawo odesłać go
Partnerowi na koszt Partnera. Koszty dostawy Zwracanych
Przedmiotów (od Partnera do Spółki) ponosi Partner.
5.2. Wadliwe Produkty (z wyjątkiem Produktów zniszczonych podczas
transportu), wysłane przez Spółkę i odebrane przez Partnera, powinny
zostać odesłane do magazynu Spółki i zostaną wymienione w
stosunku 1:1. Koszty dostawy Zwracanych Przedmiotów (z magazynu
Spółki do Partnera) ponosi Spółka.
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5.3. Zgodnie z punktem 4.6., Spółka nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek uszkodzenia lub straty, które wystąpiły w Produktach
podczas transportu. Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że
we wszystkich takich przypadkach będzie kierował wszelkie
roszczenia do przewoźnika. Partner oświadcza, że zapoznał się z
odpowiednimi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego (np.
Konwencja CMR).
5.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia,
szkody lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności kontraktowej, z
tytułu czynu niedozwolonego lub z innego tytułu, wynikającej z lub w
związku z jakimikolwiek Produktami, które były nieprawidłowo
przechowywane przez Partnera.
5.5. Warunki i okresy gwarancji na określone Produkty są opisane na
platformie B2B Spółki. Wszelka dalsza odpowiedzialność Spółki z
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jest wyłączona.
5.6. Wszelkie roszczenia związane z gwarancją zgłaszane
użytkowników końcowych i otrzymane przez Partnera
rozpatrywane przez Partnera.

przez
będą

6. CENY I PŁATNOŚCI
6.1. Wszystkie ceny lub opłaty są podane na platformie B2B Spółki. Ceny
lub opłaty mogą się zmieniać w zależności od kursów wymiany walut.
Zaleca się, aby Partner wziął taką możliwość pod uwagę przy
planowaniu przyszłych Zamówień.
6.2. Wszystkie ceny, opłaty i wydatki są wartościami netto - tj. bez VAT,
podatku od sprzedaży lub ich równowartości.
6.3. Jeżeli jakakolwiek płatność należna w ramach jakiejkolwiek Umowy
jest dokonywana przez Partnera za pośrednictwem dostawców
ekspresowych płatności (Paypal lub podobnych), wszystkie opłaty
pobierane przez takich dostawców za przelew zostaną wskazane jako
osobna pozycja na odpowiedniej fakturze i poniesione przez Partnera.
6.4. W zakresie terminów płatności („Terminy Płatności”) obowiązują
następujące zasady:
6.4.1. O ile Strony nie uzgodniły wyraźnie inaczej,
Zamówienia są opłacane przez Partnera z góry;

wszystkie

6.4.2. Partner może ubiegać się o przedłużone Terminy Płatności z
określoną maksymalną kwotą zobowiązania wobec Spółki
(„Kredyt Kupiecki”);
6.4.3. przed udzieleniem lub przedłużeniem Kredytu Kupieckiego
Partnera, Spółka może zażądać wszelkich informacji i/lub
dokumentów, o których mowa w punkcie 2.2., a także wszelkich
innych informacji i/lub dokumentów niezbędnych do oceny profilu
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ryzyka Partnera (żądanie takie może zostać ponowione w
przyszłości);
6.4.4. Spółka może według własnego uznania:
6.4.4.1.
odmówić Partnerowi
Kredytu Kupieckiego,

udzielenia

lub

przedłużenia

6.4.4.2.
zmienić lub anulować Kredyt Kupiecki w dowolnym
momencie (co nie ma wpływu na Warunki Płatności za
Zamówienia złożone przed taką zmianą lub anulowaniem),
6.4.4.3.
żądać zapłaty z góry, gdy nowe Zamówienie lub
Zamówienia
składane
przez
Partnera
przekraczałyby
uzgodnioną maksymalną kwotę zobowiązania wobec Spółki;
6.4.5. jeśli jakiekolwiek kwoty nie zostaną zapłacone w Terminach
Płatności, Partner istotnie naruszy stosowną Umowę i będzie w
zwłoce (bez konieczności powiadamiania o zwłoce), a Spółka
będzie uprawniona, bez uszczerbku dla wszelkich praw lub
środków zaradczych niezależnie dostępnych, do naliczania
odsetek za zwłokę w wysokości jednego procenta (1%)
miesięcznie, przy czym takie odsetki za zwłokę będą miały
zastosowanie od pierwszego dnia, w którym płatność stanie się
zaległa, i będą naliczane do momentu pełnej i końcowej
płatności.
6.5. Wszelkie ceny, opłaty i wydatki zostaną zapłacone przez Partnera bez
dokonywania jakichkolwiek potrąceń, w tym z tytułu roszczeń
wzajemnych, podatków, opłat importowych, ceł lub opłat
jakiegokolwiek rodzaju.
6.6. W przypadku, gdy Partner kwestionuje fakturę lub część faktury
(„Sporna Faktura”), Partner w ciągu czternastu (14) dni
kalendarzowych od daty dostawy Produktów objętych taką Sporną
Fakturą
powiadomi
Spółkę
o
Spornej
Fakturze
(„Okres
Powiadomienia o Sporze”), określając sporną kwotę i podając
przyczynę takiego sporu. Jeżeli Partner nie powiadomi Spółki o takim
sporze w Okresie Powiadomienia o Sporze, Partner zrzeka się sporu, a
kwota będąca przedmiotem sporu będzie należna tak, jakby nie była
kwestionowana. Jeżeli Partner powiadomi Spółkę o Spornej Fakturze w
Okresie Powiadomienia o Sporze, obie Strony będą starać się
rozwiązać taki spór w dobrej wierze w ciągu 14 dni kalendarzowych od
takiego powiadomienia. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku
gdy Partner zapłaci jakąkolwiek część kwoty należnej na podstawie
faktury, spornej lub innej, taka płatność, jeśli zostanie przyjęta, jest
zawsze zaliczana przez Spółkę na poczet zapłaty pełnego salda
faktury. Częściowa płatność nie zwalnia Partnera z płatności całego
salda faktury, chyba że Strony uzgodnią inaczej na piśmie pod
rygorem nieważności. Po rozstrzygnięciu spornych kwot Spółka
wystawi fakturę na kwoty, które Strony zgodnie ustalą, że nie
podlegają już sporowi. Po otrzymaniu faktury zawierającej jedynie
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kwoty bezsporne („Prawidłowa Faktura”), Partner zapłaci Spółce
takie kwoty niezwłocznie, ale w żadnym wypadku nie później niż w
ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty wystawienia Prawidłowej
Faktury.

7. OBOWIĄZKI PARTNERA
7.1. Partner zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt
uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, zgodnych ze
standardami branżowymi, w celu dystrybucji Produktów.
7.2. Relacja Spółki i Partnera jest relacją niezależnych kontrahentów,
żadna ze stron nie jest pracownikiem, przedstawicielem, wspólnikiem
ani udziałowcem/akcjonariuszem drugiej strony. Partner nie będzie w
jakimkolwiek celu uważany za przedstawiciela ani reprezentanta
prawnego Spółki, jak również Partner, dyrektor, członek zarządu,
przedstawiciel lub pracownik Partnera nie będzie ani nie będzie
uważany za przedstawiciela lub pracownika Spółki. Partner nie
otrzymuje i nie wykonuje prawa ani upoważnienia do przyjmowania
lub tworzenia jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności na
rzecz lub w imieniu Spółki. Wszelkie umowy sprzedaży i inne umowy
między Partnerem a jego odpowiednimi partnerami lub klientami są
wyłączną odpowiedzialnością Partnera i nie będą miały wpływu na
zobowiązania Spółki wynikające z jakiejkolwiek Umowy.
7.3. Partner nie może:
7.3.1. działać jako przedstawiciel lub oddział Spółki w jakimkolwiek celu
(w szczególności nie może rejestrować ani używać żadnych
domen internetowych, które mogłyby wywołać wrażenie, że
należą do lub są obsługiwane przez Spółkę lub przedstawiciela
Spółki);
7.3.2. stawiać jakichkolwiek warunków lub udzielać gwarancji w imieniu
Spółki;
7.3.3. składać jakichkolwiek oświadczeń w imieniu Spółki;
7.3.4. podejmować próby zobowiązania Spółki do jakichkolwiek umów
sprzedaży lub jakiejkolwiek innej prawnie wiążącej umowy;
7.3.5. modyfikować ani zmieniać Produktów lub ich opakowań w
jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez
prawo; lub
7.3.6. robić czegokolwiek, co zaszkodzi reputacji Spółki.
7.4. W przypadku naruszenia punktu 7.3. powyżej:
7.4.1. Partner zapłaci Spółce karę umowną w wysokości 5%
półrocznego obrotu, jednak nie mniej niż 1000 EUR, za każde
naruszenie,
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7.4.2. Partner niezwłocznie zaprzestanie takiego naruszenia po
otrzymaniu zawiadomienia o tym fakcie przez Spółkę lub zapłaci
Spółce dodatkową karę umowną w wysokości 1% rocznego
obrotu za każdy dzień trwania naruszenia.
7.5. Nie wyłącza się prawa do dochodzenia przez Spółkę odszkodowania
przewyższającego kary umowne zastrzeżone w poprzednim punkcie.
Spółka może według własnego uznania skorzystać z prawa do żądania
kary umownej i/lub z praw określonych w punkcie 11.
7.6. Następujące czynności (w tym uchybienia) wykonywane przez osoby
trzecie należy, na potrzeby punktów 7.3. i 7.4. powyżej, traktować
jako czynności wykonywane przez samego Partnera:
7.6.1. czynności wykonywane przez pracownika Partnera;
7.6.2. czynności wykonywane przez pracodawcę Partnera;
7.6.3. czynności wykonywane przez podmiot, w którym Partner lub
jakikolwiek członek organów Partnera (np. członkowie zarządu,
rady dyrektorów) lub wspólnik Partnera lub znaczący
udziałowiec/akcjonariusz - jest członkiem organu lub wspólnikiem
lub znaczącym udziałowcem/akcjonariuszem w momencie
wykonywania takiej czynności,
7.6.4. czynności wykonywane przez członka rodziny Partnera, do
szóstego stopnia pokrewieństwa.
7.7. W celu uniknięcia wątpliwości Partner przyjmuje do wiadomości i
akceptuje,
że
zgodnie
z
punktem
7.6.
powyżej,
ponosi
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania z powodu określonych okoliczności, za które normalnie
nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność Partnera wobec
Spółki za osoby trzecie, zgodnie z punktem 7.6. powyżej, opiera się na
zasadzie ryzyka.
7.8. W celu uniknięcia wątpliwości Partner przyjmuje do wiadomości i
akceptuje, że dla celów punktu 7.6. powyżej, określenia „pracownik” i
„pracodawca” odnoszą się do wszystkich rodzajów zatrudnienia
istniejących w okresie obowiązywania Umowy lub po jej rozwiązaniu,
czy to na podstawie prawa cywilnego, prawa pracy lub innego.
Natomiast termin „znaczący udziałowiec/akcjonariusz” oznacza każdą
osobę posiadającą więcej niż 10% udziałów/akcji.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
8.1. Spółka udziela Partnerowi ogólnoświatowej, niezbywalnej, odwołalnej
licencji, bez prawa do udzielania sublicencji - do używania wyłącznie w
związku ze sprzedażą, dystrybucją i reklamą Produktów - obiektów
własności
intelektualnej
Spółki
(„Obiekty
Własności
Intelektualnej”), takich jak:
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8.1.1. znaki towarowe Spółki, zarejestrowane lub nie (Green Cell, Green
Cell Fresh Energy i GC, GC Ultra, inne),
8.1.2. specyfikacja produktów wraz
dostarczonymi przez Spółkę,

z

listami

kompatybilności

8.1.3. materiały graficzne, takie jak infografiki, diagramy, zdjęcia,
obrazy, rendery (dostęp do wszystkich tych materiałów Partner
ma wyłącznie za pomocą plików xml. i csv. opisanych w punkcie
8.1.4.),
8.1.4. pliki xml. i csv. umożliwiające Partnerowi przesyłanie materiałów
graficznych takich jak infografiki, diagramy, zdjęcia, obrazy,
rendery.
- nie należy jednak przez to rozumieć udzielenia Partnerowi zgody na
samodzielne pozyskiwanie lub wykorzystywanie Obiektów Własności
Intelektualnej. W szczególności, każdorazowo zamierzając wykorzystać
Obiekty Własności Intelektualnej w związku z reklamą Produktów, Partner
ma obowiązek uzyskać uprzednią akceptację Spółki, do której udzielenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy B2B jest uprawniony
opiekun przypisany do danego Partnera.
8.2. Partner nie będzie wykorzystywać Obiektów Własności Intelektualnej,
z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym OWU.
8.3. Wszystkie prezentacje Obiektów Własności Intelektualnej, które
zamierza wykorzystać Partner, powinny być dokładnymi kopiami tych
dostarczonych przez Spółkę (materiały graficzne, infografiki,
diagramy, zdjęcia, obrazy, rendery z platformy B2B Spółki i oficjalnej
globalnej strony internetowej greencell.global). Partner będzie w pełni
przestrzegał wszelkich dalszych wytycznych, jeśli takie będą,
przekazanych przez Spółkę, dotyczących korzystania z Obiektów
Własności Intelektualnej.
8.4. Partner nie może zmieniać ani usuwać żadnych Obiektów Własności
Intelektualnej, znaków usługowych, nazw handlowych lub innych
znaków umieszczonych na Produktach przez Spółkę, ani też
umieszczać znaków towarowych Spółki ani innych Obiektów Własności
Intelektualnej na żadnym Produkcie.
8.5. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym OWU nie przyznaje ani
nie będzie uważane za przyznające Partnerowi jakiekolwiek prawa,
tytuły lub udziały w projektach, wynalazkach lub Obiektach Własności
Intelektualnej Spółki. Wszelkie wykorzystanie projektów, wynalazków
lub Obiektów Własności Intelektualnej Spółki powinno działać
wyłącznie na korzyść Spółki. Partner nie uzyskuje żadnych praw w
odniesieniu do jakichkolwiek projektów, wynalazków lub Obiektów
Własności Intelektualnej Spółki innych niż prawo do dystrybucji
Produktów jak określono w niniejszym OWU. Partner niniejszym
nieodwołalnie przenosi na Spółkę wszelkie prawa, tytuły i udziały
posiadane przez Partnera, jeśli takie istnieją, do projektów,
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wynalazków lub Obiektów Własności Intelektualnej Spółki. W żadnym
momencie w trakcie lub po okresie obowiązywania jakiejkolwiek
Umowy Partner nie będzie kwestionować ani pomagać innym w
kwestionowaniu projektów, wynalazków lub Obiektów Własności
Intelektualnej Spółki lub ich rejestracji, ani podejmować prób
rejestracji jakichkolwiek znaków towarowych, znaków usługowych,
wzorów, nazw handlowych, wynalazków lub projektów łudząco
podobnych do tych należących do Spółki.
8.6. Partner niezwłocznie powiadomi Spółkę o wszelkich faktycznych lub
podejrzewanych naruszeniach, imitacjach lub nieautoryzowanym
wykorzystaniu projektów, wynalazków lub Obiektów Własności
Intelektualnej Spółki przez osoby trzecie, o których Partner się dowie.
Spółka ma wyłączne prawo, do podjęcia jakichkolwiek działań w
związku z takimi naruszeniami, imitacjami lub nieuprawnionym
wykorzystaniem, a Partner będzie współpracował ze Spółką, czego
Spółka może zasadnie zażądać, w związku z każdym takim działaniem
podjętym przez Spółkę. Spółka zachowa wszelkie odszkodowania,
ugody lub rekompensaty zapłacone w związku z takimi działaniami
podjętymi przez Spółkę.
8.7. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wygaśnięcia odpowiedniej
Umowy z jakiegokolwiek powodu, Partner jest zobowiązany do
usunięcia każdego Obiektu Własności Intelektualnej z bazy danych
Partnera, jego strony internetowej, materiałów marketingowych,
mediów społecznościowych i innych miejsc.
8.8. W przypadku naruszenia punktów 8.1.-8.7. powyżej:
8.8.1. Partner zapłaci Spółce karę umowną w wysokości 5%
półrocznego obrotu, jednak nie mniej niż 1000 EUR, za każde
naruszenie,
8.8.2. Partner niezwłocznie zaprzestanie takiego naruszenia po
otrzymaniu zawiadomienia o tym fakcie przez Spółkę lub zapłaci
Spółce dodatkową karę umowną w wysokości 1% rocznego
obrotu za każdy dzień trwania naruszenia.
8.9. Nie
wyłącza
się
prawa
do
dochodzenia
odszkodowania
przewyższającego kary umowne zastrzeżone w poprzednim punkcie,
ani odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa, w szczególności
(a) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, (b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, (c) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r – Prawo
własności przemysłowej. Spółka może według własnego uznania
skorzystać z prawa do żądania kary umownej i/lub z praw określonych
w punkcie 11.
8.10. Następujące czynności (w tym uchybienia) wykonywane przez osoby
trzecie należy, na potrzeby punktów 8.1.-8.8. powyżej, traktować jako
czynności wykonywane przez samego Partnera:
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8.10.1.

czynności wykonywane przez pracownika Partnera;

8.10.2.

czynności wykonywane przez pracodawcę Partnera;

8.10.3. czynności wykonywane przez podmiot, w którym Partner lub
jakikolwiek członek organów Partnera (np. członkowie zarządu,
rady dyrektorów) lub wspólnik Partnera lub znaczący
udziałowiec/akcjonariusz - jest członkiem organu lub wspólnikiem
lub znaczącym udziałowcem/akcjonariuszem w momencie
wykonywania takiej czynności,
8.10.4. czynności wykonywane przez członka rodziny Partnera, do
szóstego stopnia pokrewieństwa.
8.11. W celu uniknięcia wątpliwości Partner przyjmuje do wiadomości i
akceptuje, że zgodnie z punktem 8.10. powyżej, ponosi
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania z powodu określonych okoliczności, za które normalnie
nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność Partnera wobec
Spółki za osoby trzecie, zgodnie z punktem 8.10. powyżej, opiera się
na zasadzie ryzyka.
8.12. W celu uniknięcia wątpliwości Partner przyjmuje do wiadomości i
akceptuje, że dla celów punktu 8.10. powyżej, określenia „pracownik”
i „pracodawca” odnoszą się do wszystkich rodzajów zatrudnienia
istniejących w okresie obowiązywania Umowy lub po jej rozwiązaniu,
czy to na podstawie prawa cywilnego, prawa pracy lub innego.
Natomiast termin „znaczący udziałowiec/akcjonariusz” oznacza każdą
osobę posiadającą więcej niż 10% udziałów/akcji.

9. POUFNOŚĆ
9.1. Wykonując dowolną Umowę, każda ze Stron może ujawniać („Strona
Ujawniająca”) i otrzymywać („Strona Otrzymująca”) informacje
poufne Strony lub jej podmiotów stowarzyszonych w najszerszym
znaczeniu („Informacje Poufne”).
9.2. Informacje Poufne będą wykorzystywane przez Strony wyłącznie w
celu wdrożenia i wykonywania odpowiedniej Umowy („Upoważniony
Cel”) i nie będą wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio do
uzyskania przewagi handlowej Strony Otrzymującej nad Stroną
Ujawniającą. Przekazanie informacji poufnych nie stanowi oferty ani
podstawy jakiejkolwiek umowy lub oświadczenia.
9.3. Informacje Poufne obejmują bez ograniczeń:
9.3.1. niepubliczne informacje dotyczące technologii, projektów,
wynalazków, klientów, biznes planów, działań promocyjnych i
marketingowych, finansów, pomocy prawnej i innych spraw
biznesowych Strony; i
9.3.2. informacje osób trzecich, które Strona jest
zachować w poufności, w tym dane osobowe.
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zobowiązana

9.4. Informacje Poufne mogą być zawarte w utrwalonych materiałach,
takich jak rysunki, dane, specyfikacje, raporty i programy
komputerowe, lub mogą mieć charakter niepisanej wiedzy.
9.5. Informacje Poufne nie obejmują żadnych informacji, które:
9.5.1. są lub staną się publicznie dostępne w inny sposób niż w wyniku
naruszenia jakiejkolwiek Umowy przez Stronę Otrzymującą;
9.5.2. były legalnie w posiadaniu Strony
ujawnieniem jej przez Stronę Ujawniającą;

Otrzymującej

przed

9.5.3. zostały opracowane niezależnie przez Stronę Otrzymującą bez
dostępu do Informacji Poufnych, korzystania z nich lub wiedzy o
nich;
9.5.4. zostały otrzymane od osoby trzeciej, która nie pozyskała ani nie
ujawniła takich informacji z naruszeniem obowiązku zachowania
poufności wobec Strony ujawniającej w odniesieniu do tych
informacji;
9.5.5. zostały ujawnione
Ujawniającej; lub

za

uprzednią

pisemną

zgodą

Strony

9.5.6. muszą zostać ujawnione przez jakikolwiek sąd właściwej
jurysdykcji lub jakikolwiek właściwy organ sądowy, rządowy,
nadzorczy lub regulacyjny lub na mocy obowiązującego prawa
lub regulacji.
9.6. Strona Otrzymująca podejmie wszelkie uzasadnione środki w celu
uniknięcia ujawnienia, rozpowszechnienia lub nieuprawnionego
wykorzystania Informacji Poufnych, w tym przynajmniej środki, które
podejmuje w celu ochrony własnych informacji poufnych o podobnym
charakterze.
9.7. Strona Otrzymująca, w miarę możliwości, niezwłocznie po otrzymaniu
pisemnego żądania od Strony Ujawniającej:
9.7.1. zniszczyć wszystkie Informacje poufne (i wszystkie ich kopie lub
dowolną część); i
9.7.2. usuwać wszystkie Informacje poufne z dowolnego komputera,
edytora tekstu lub innego podobnego urządzenia, w którym
zostały zaprogramowane, pod warunkiem, że (i) zobowiązania
wynikające z tej klauzuli nie będą obejmować żadnych notatek,
analiz, memorandów, protokołów lub innych wewnętrznych
dokumentów korporacyjnych, przygotowanych przez Stronę
Otrzymującą lub w imieniu Strony Otrzymującej lub przez
któregokolwiek z Upoważnionych Odbiorców, które są oparte na
Informacji Poufnej, pochodzą z niej, zawierają lub w inny sposób
nawiązują do Informacji Poufnych; (ii) Strony mogą zachować
całość lub część Informacji Poufnych, zgodnie z obowiązkami
zachowania poufności określonymi w niniejszym dokumencie, w
zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, organ
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nadzorczy lub regulacyjny lub wewnętrzne wymogi strony
otrzymującej dotyczące przechowywania; oraz (iii) Strony są
uprawnione do przechowywania kopii wszelkich zapisów
komputerowych i plików zawierających wszelkie Informacje
Poufne, które zostały utworzone zgodnie z automatycznymi
procedurami elektronicznej archiwizacji i wykonywania kopii
zapasowych i których nie można natychmiast odzyskać w ramach
codziennych biznes.
9.8. Strona Otrzymująca ograniczy posiadanie, wiedzę i wykorzystanie
Informacji Poufnych do swoich dyrektorów, urzędników, pracowników,
wykonawców,
doradców,
księgowych
i/lub
przedstawicieli
i
dyrektorów, urzędników, pracowników, wykonawców, doradców,
księgowych i/lub przedstawicieli jej podmiotów stowarzyszonych,
którzy muszą posiadać, znać lub wykorzystywać Informacje Poufne w
związku z Upoważnionym celem i zostali poinformowani przez Stronę
Otrzymującą o poufnym charakterze wszelkich Informacji Poufnych,
które mogą posiadać, znać lub wykorzystywać („Upoważnieni
Odbiorcy”). Strona otrzymująca dołoży wszelkich uzasadnionych
starań, aby zapewnić, że każdy taki Upoważniony odbiorca będzie
przestrzegał tych warunków, tak jakby osoba ta była stroną
niniejszych OWU, chyba że taki Upoważniony Odbiorca jest już
związany swoją tajemnicą zawodową.
9.9. Żadna ze Stron ani nikt w ich imieniu nie ujawni żadnych Informacji
Poufnych ani nie będzie zabiegać o ich ujawnienie bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że takie ujawnienie jest
wymagane przez jakiekolwiek obowiązujące prawo, regulacje lub sąd,
organ rządowy, nadzorczy lub regulacyjny, któremu podlega taka
Strona, pod warunkiem że każda ze Stron najpierw, w zakresie, w
jakim jest to praktycznie wykonalne i dozwolone przez takie prawo,
rozporządzenie lub organ sądowy, rządowy, nadzorczy lub
regulacyjny, skonsultuje się z drugą Stroną w sprawie proponowanej
formy, czasu, charakteru i celu ujawnienia.
9.10. Strona Otrzymująca powiadomi Stronę Ujawniającą niezwłocznie po
wykryciu
jakiegokolwiek
nieuprawnionego
wykorzystania
lub
ujawnienia Informacji Poufnych. Strona Otrzymująca będzie
współpracować ze Stroną Ujawniającą w każdy rozsądny sposób, aby
pomóc Stronie Ujawniającej odzyskać posiadanie takich Informacji
Poufnych i zapobiec ich dalszemu nieuprawnionemu wykorzystaniu.

10.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. W zakresie, w jakim jedna ze Stron przetwarza dane osobowe
klientów drugiej Strony (np. w związku z kampanią marketingową
współorganizowaną przez Strony), pracowników, kontrahentów itp. Strony ustalają, że każda z nich działa jako niezależny administrator i
w celu uniknięcia wątpliwości należy przyjąć, że:
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10.1.1. Strony dzielą tę samą pulę danych osobowych w zakresie, w
jakim ta ostatnia jest przekazywana przez jedną Stronę drugiej
Stronie w związku z odpowiednią Umową lub z niej wynika;
10.1.2. Strony będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz ich odpowiednimi i
odrębnymi celami i celami;
10.1.3. każda ze Stron ma wyłączną i absolutną kontrolę nad
środkami i celami przetwarzania danych osobowych; ta odrębna
kontrola ma zastosowanie również w odniesieniu do procesów
decyzyjnych i logiki biznesowej leżącej u podstaw powyższego
przetwarzania, chociaż dane osobowe i wszelkie szczegóły
dotyczące lub identyfikujące żyjącą osobę są wymieniane między
Stronami na wyraźnym porozumieniu, że mają być traktowane w
ścisłej tajemnicy;
10.1.4. w żadnych okolicznościach żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności za niewypełnienie przez inną Stronę
odpowiednich zobowiązań prawnych określonych w odpowiednich
przepisach o ochronie danych;
10.1.5. zgodnie z powyższym żadna ze Stron nie reprezentuje drugiej
Strony ani nie działa w imieniu drugiej wobec żadnego organu
nadzorczego ani osób, których dane dotyczą.
10.2. Tytułem przykładu, a nie ograniczenia, każda ze Stron:
10.2.1. przetwarza dane osobowe we własnym imieniu i zgodnie z
OWU;
10.2.2. zapewni, aby w odniesieniu do przetwarzania danych
osobowych przez Strony stosowano odpowiednie środki
operacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
danych osobowych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem takich danych osobowych;
10.2.3. zapewni, że personel każdej ze Stron, który ma dostęp do
danych osobowych lub je przetwarza, jest zobowiązany do
zachowania poufności danych osobowych;
10.2.4. upewni się, że posiada wszelkie niezbędne, stosowne zgody i
zawiadomienia umożliwiające zgodne z prawem przekazywanie
danych osobowych przez czas trwania i zakres stosownej Umowy
(a Spółka może w każdej chwili zażądać od Partnera dokumentów
potwierdzających takie zgody i zawiadomienia) ;
10.2.5. odpowiada na własny koszt na każde żądanie osoby, której
dane dotyczą, i zapewniać zgodność z własnymi zobowiązaniami
wynikającymi z przepisów o ochronie danych w zakresie
bezpieczeństwa, powiadomień o naruszeniach, ocen skutków i
konsultacji z organami nadzorczymi lub organami regulacyjnymi;
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10.2.6.

ułatwia wykonywanie praw osoby, której dane dotyczą;

10.2.7. ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane własnym
przetwarzaniem, które narusza obowiązki wynikające z przepisów
o ochronie danych.

11.

ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

11.1. Spółka nie jest zobowiązana do zawierania jakiejkolwiek Umowy z
Partnerem ani do przyjmowania jakichkolwiek Zamówień - i żadne z
postanowień zawartych w niniejszym OWU nie może być
interpretowane jako wyraźne lub dorozumiane zobowiązanie w tym
zakresie. Tytułem przykładu, a nie ograniczenia, Spółka może
odmówić przyjęcia jakiegokolwiek Zamówienia, rozwiązać Umowę bez
wypowiedzenia, zawiesić (lub wypowiedzieć) całą współpracę z
Partnerem ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w
przypadku (Strony zgodnie oświadczają, że rozwiązanie z przyczyn
podanych w niniejszym punkcie traktuje się jako rozwiązanie z ważnej
przyczyny; nie wyklucza to możliwości uznania innych powodów za
ważne):
11.1.1. naruszenie prawa, OWU lub jakiejkolwiek Umowy, którego
Partner nie zaprzestał niezwłocznie po powiadomieniu o tym
fakcie przez Spółkę;
11.1.2. naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej
Spółki;
11.1.3. opóźnienie Partnera z jakimikolwiek płatnościami należnymi
Spółce na podstawie jakiejkolwiek Umowy o ponad 21 (słownie:
dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych;
11.1.4. brak dostarczenia przez Partnera jakichkolwiek dodatkowych
informacji lub dokumentów, których Spółka może potrzebować w
celu przestrzegania odpowiednich przepisów ustawowych (w tym
z zakresu prawa podatkowego, przeciwdziałania praniu
pieniędzy, ochrony danych osobowych, prawa importowego i
eksportowego, prawa dotyczącego gospodarki odpadami itp.) lub
zweryfikowania zgodności Partnera z tym samym.
11.2. O ile w odpowiedniej Umowie wyraźnie nie określono inaczej, każda
ze Stron może wypowiedzieć dowolną Umowę w dowolnym momencie
według własnego uznania, z zachowaniem okresu wypowiedzenia o
długości trzech (3) dni kalendarzowych.
11.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie bez wypowiedzenia powinno mieć
formę dokumentową, jak określono w punkcie 14.1. – pod rygorem
nieważności.
11.4. Rozwiązanie
jakiejkolwiek
Umowy
jest
równoznaczne
z
wygaśnięciem licencji udzielonej Partnerowi zgodnie z niniejszymi
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OWU. Strony postanawiają, że w każdym takim przypadku skutki
wypowiedzenia następują ex nunc.
11.5. Partner
nie
jest
uprawniony
do
dochodzenia
roszczeń
odszkodowawczych, nawet jeśli Spółka rozwiązała jakąkolwiek Umowę
bez ważnej przyczyny.

12.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1. Żadne z postanowień niniejszych OWU nie wyklucza ani nie
ogranicza:
12.1.1. bezpośredniej szkody którejkolwiek ze Stron w wyniku śmierci
lub obrażeń ciała spowodowanych jej zaniedbaniem;
12.1.2. bezpośredniej szkody którejkolwiek ze Stron za oszustwo lub
świadome wprowadzenie w błąd;
12.1.3. wszelkich innych bezpośrednich szkód, których z mocy prawa
nie można ograniczyć ani wykluczyć; i
12.1.4. zobowiązania Partnera do wnoszenia opłat i pokrycia własnych
wydatków.
12.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez
Partnera w wyniku naruszenia jakiejkolwiek Umowy przez Spółkę, jeśli
Spółka jest w stanie naprawić takie naruszenie w ciągu trzydziestu
(30) dni kalendarzowych od daty pisemnego powiadomienia o takim
naruszeniu, lub gdy Partner nie ponosi żadnej istotnej szkody.
12.3. Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 12.1., Spółka nie
ponosi odpowiedzialności za utratę wartości firmy, działalności,
przychodów lub zysków (niezależnie od tego, czy są one uważane za
straty bezpośrednie) ani za jakiekolwiek następcze, szczególne,
pośrednie, przypadkowe, karne lub przykładowe straty, szkody lub
koszty.
12.4. Wszelka odpowiedzialność Spółki zostanie ograniczona w celu
uwzględnienia zaniedbania współdziałającego ze strony Partnera lub
jakiejkolwiek innej strony trzeciej zgodnie z obowiązującym prawem
oraz zakresu, w jakim Partner lub ta strona trzecia spowodowała lub
przyczyniła się do szkody lub odpowiedzialności.
12.5. Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 12.1., maksymalna
odpowiedzialność Spółki wobec Partnera łącznie za rok kalendarzowy,
czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (w tym
zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub z innego tytułu,
nie przekroczy 50% całkowitej kwoty opłat zapłaconych przez
Partnera za Produkty i Zamówienia w okresie dwunastu (12) miesięcy
bezpośrednio poprzedzających roszczenie lub proporcjonalnie
ustalonej kwoty, jeśli współpraca trwała krócej.
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12.6. W momencie gdy Strona dowie się lub mogła w rozsądny sposób
dowiedzieć się o zdarzeniu, które mogło doprowadzić do roszczenia,
Strona ta niezwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie o takim
zdarzeniu.
12.7. Pracownicy, dyrektorzy, kadra kierownicza i następcy Spółki,
wszelkie podmioty stowarzyszone Spółki i zewnętrzni usługodawcy
zaangażowani przez Spółkę na podstawie jakiejkolwiek Umowy, ich
pracownicy, dyrektorzy, kierownicy i następcy są uprawnieni do
powoływania się na ten punkt 12 we własnym interesie jako osoby
trzecie do OWU.
12.8. Partner nie będzie wnosić żadnych roszczeń wobec pracowników,
dyrektorów,
kierowników
i
następców
Spółki,
podmiotów
stowarzyszonych
Spółki
i
zewnętrznych
usługodawców,
ich
odpowiednich pracowników, dyrektorów, kierowników i następców, ale
może dochodzić roszczeń wobec Spółki wyłącznie zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
12.9. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
opóźnienia lub niewykonanie zobowiązania wynikające bezpośrednio
lub pośrednio z działania siły wyższej. Strona poszkodowana
niezwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie tak szybko, jak to jest
racjonalnie możliwe, przedstawiając z rozsądną szczegółowością
zdarzenie siły wyższej, jej skutki lub odpowiednie zobowiązania i
szacowany czas ich trwania. Strona poszkodowana podejmie rozsądne
starania w celu złagodzenia skutków zdarzenia związanego z siłą
wyższą na wykonanie odnośnych zobowiązań i będzie informować
drugą Stronę o postępach w tym zakresie oraz o bieżących skutkach
zdarzenia siły wyższej. Jeżeli Partner w wyniku działania siły wyższej
nie może lub nie jest w stanie dokonać płatności należnych Spółce na
podstawie jakiejkolwiek Umowy, Spółka nie będzie zobowiązana do
realizacji odpowiednich Zamówień, jak również innych Zamówień.
12.10.W celu wyjaśnienia, zdarzenie siły wyższej oznacza zdarzenie,
którego Strona dotknięta nie mogła przewidzieć, jest nieuniknione i
poza kontrolą Strony dotkniętej oraz za które Strona dotknięta nie
ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem że takie zdarzenie
uniemożliwia Stronie dotkniętej wypełnieniem jej zobowiązań na mocy
odpowiedniej Umowy pomimo wszelkich uzasadnionych starań.

13.

KORZYSTANIE Z KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

13.1. Obie Strony będą utrzymywać i stosować się do standardów
branżowych w zakresie bezpieczeństwa systemu i danych. Pod
warunkiem, że takie standardy branżowe są utrzymywane i
przestrzegane, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za
nieprawidłowe lub niekompletne przekazanie informacji zawartych w
wiadomościach e-mail ani za opóźnienia w ich otrzymaniu.
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13.2. Obie Strony uznają, że Internet jest z natury niepewny i że dane
mogą zostać uszkodzone, komunikacja nie zawsze jest dostarczana
szybko (lub wcale) oraz że inne metody komunikacji mogą być
odpowiednie. Obie Strony przyjmują pełną odpowiedzialność za
możliwe negatywne skutki korzystania z poczty elektronicznej i
Internetu jako środków komunikacji, a także za odzyskiwanie danych.
13.3. Obie Strony przyjmują do wiadomości, że komunikacja elektroniczna
może być podatna na zakażenie wirusami. Obie Strony pozostaną
odpowiedzialne za ochronę swoich własnych systemów i interesów
oraz, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo,
nie będą ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony na żadnej
podstawie (czy to na podstawie umowy, statutu, deliktu, zaniedbania
czy w inny sposób) za jakiekolwiek straty, szkody lub zaniechania w
jakikolwiek sposób wynikające z korzystania lub dostępu przez
którąkolwiek ze Stron do Internetu lub sieci, aplikacji, danych
elektronicznych lub innych systemów.
13.4. Obie Strony mogą polegać na pisemnych wnioskach, dokumentach
lub dokumentach dowolnego rodzaju, które wydają się być podpisane
(w oryginale, faksymile lub skanowanej kopii), zatwierdzone lub
przygotowane przez drugą Stronę. Obie Strony zastrzegają sobie
prawo do odmowy przyjęcia instrukcji faksem lub pocztą
elektroniczną, jeśli Strona ma uzasadnione wątpliwości co do
ważności lub autentyczności takich instrukcji. W przypadku przesłania
żądania z i na telefon, faks lub e-mail, Strona nie ponosi
odpowiedzialności za nieporozumienie lub błąd transmisji wynikający
z tej metody komunikacji, w tym za błąd co do tożsamości drugiej
Strony.

14.

POWIADOMIENIA

14.1. Wszelkie powiadomienia wymagane na podstawie OWU lub
jakiejkolwiek Umowy, z wyjątkiem składania Zamówień (Zamówienia
należy składać za pośrednictwem platformy B2B Spółki) należy
składać w formie dokumentowej - co oznacza jedno z poniższych: (i)
pisemne zawiadomienie w formie papierowej lub (ii) wiadomość email wysłana na adres e-mail używany przez Strony w związku z
odpowiednią Umową (w przypadku Partnera będzie to adres e-mail
użyty do rejestracji na platformie B2B Spółki, a w przypadku Spółki
b2b@greencell.global) – pod rygorem nieważności.
14.2. Niezależnie od postanowień punktu 14.3. poniżej, wszystkie
powiadomienia będą uważane za doręczone z chwilą ich faktycznego
otrzymania przesyłką poleconą, kurierem lub po otrzymaniu
wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru, jeśli zostały
zaadresowane zgodnie z niniejszą klauzulą, stosownie do przypadku.
Każda ze Stron będzie odtąd informować drugą Stronę o wszelkich
zmianach adresu, na który będą przesyłane powiadomienia.
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14.3. Zawiadomienie wysłane listem poleconym lub kurierem na adres
Strony dostępny w publicznych rejestrach lub przekazane przez
Stronę zgodnie z poprzednim ustępem, nieotrzymane w terminie lub
którego adresat odmówił odbioru, uważa się za skutecznie doręczone
w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od wysłania.
14.4. Każde zawiadomienie lub jakakolwiek inna korespondencja, która ma
być przekazana w ramach jakiejkolwiek Umowy, będzie w języku
polskim lub angielskim. Wersja angielska ma pierwszeństwo w
przypadku, gdy dana Umowa została sporządzona w więcej niż
jednym języku.

15.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

15.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszych OWU lub jakiejkolwiek
Umowy lub w związku z nimi, w tym spory dotyczące ich zawarcia,
wiążących skutków, zmian i rozwiązania, podlegają wyłącznej
jurysdykcji polskich sądów. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki wskazanej w punktach
niniejszych OWU.
15.2. Niniejsze OWU i wszystkie Umowy, w zakresie dozwolonym przez
obowiązujące prawo, podlegają wyłącznie prawu Rzeczpospolitej
Polskiej i zgodnie z nim będą interpretowane. Konwencja ONZ o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie
wykluczona.

16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Partner nie dokona cesji, przeniesienia ani obciążenia jakiejkolwiek
Umowy ani jakiejkolwiek jej części (w tym wszelkich należności
pieniężnych od Spółki) bez uprzedniej zgody Spółki, sporządzonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
16.2. Spółka może w dowolnym czasie scedować, przenieść, obciążyć lub
w jakikolwiek inny sposób obciążyć wszystkie lub część swoich praw
lub obowiązków wynikających z dowolnej Umowy lub dowolnej jej
części.
16.3. O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszym OWU (np. w
związku z Okresem Powiadamiania o Sporze), niewykonanie lub
wykonanie, w dowolnym momencie lub w jakimkolwiek okresie,
któregokolwiek z postanowień OWU lub jakiejkolwiek Umowy nie
stanowi i nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się warunku i nie
ma wpływu na późniejsze prawo do egzekwowania tego lub innego
warunku.
16.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia OWU, w tym zmiany niniejszego
postanowienia, zostaną zgłoszone Partnerowi z wyprzedzeniem
siedmiu (7) dni kalendarzowych. Jeżeli Partner nie wypowie wszystkich
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Umów w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od otrzymania takiego
zawiadomienia, zmienione OWU będą wiążące.
16.5. Obecna wersja OWU wchodzi w życie z dniem 16.09.2021.

20

