OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Domieszek, Dodatków i Pigmentów Atlas sp. z o.o.
Obowiązujące od 2022-01-01

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, mają zastosowanie do sprzedaży pigmentów,
domieszek i dodatków do betonu oraz produktów i usług powiązanych ze sprzedażą produktów realizowanych
przez Pion Domieszek do Betonu ATLAS Sp. z o.o., zwanych dalej „Produktami” prowadzonej w ramach umów
sprzedaży, zwanych dalej „Umowami Sprzedaży” lub zamówień wykonania sprzedaży, zwanych dalej
„Zamówieniami”, zawieranych przez ATLAS Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000264887, NIP: 947-19-36-467, zwaną dalej „ATLAS”.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży Produktów na rzecz
klientów będących przedsiębiorcami tj. prowadzących działalność gospodarczą (zwanych dalej „Partnerem”).
Niniejszych OWS nie stosuje się do sprzedaży produktów lub usług świadczonych przez ATLAS na rzecz
konsumentów.
3. OWS stanowią integralną część Umowy lub Zamówień zawartych przez ATLAS oraz Partnera, o ile dotyczą
one dostawy Produktów, a ich zastosowanie nie zostało wprost wyłączone w całości lub w części przez Strony.
Odmienne postanowienia Umowy Sprzedaży lub Zamówienia w poszczególnych kwestiach mają
pierwszeństwo przed przepisami OWS.
4. W przypadku Umów współpracy zawieranych przez ATLAS, OWS stanowią integralną część tych Umów i
obowiązują obie strony, jeśli nie uzgodnią one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany
i dodatkowe uzgodnienia, warunków wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. ATLAS oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
6. Poniższym pojęciom użytym w Umowie nadaje się następujące znaczenie:
a) Oferta – Szczegółowe warunki handlowe, na jakich Partner może dokonywać zakupu Produktów,
przedstawione mu indywidualnie przez ATLAS i mające zastosowanie do współpracy pomiędzy
stronami w zakresie sprzedaży Produktów.
b) Obrót Rabatowy - kwota netto należna ATLAS z tytułu sprzedaży Produktów, które zostały ujęte
przez ATLAS w fakturach odnoszących się do sprzedaży w danym Okresie Rozliczeniowym
Rabatowym, z wyłączeniem zbiorczych faktur korygujących wystawionych z tytułu przyznanego
Partnerowi Rabatu.
c) Okres Rozliczeniowy Rabatowy Roczny – okres od 2 stycznia do 31 grudnia każdego roku
obowiązywania Umowy.
d) Produkty – pigmenty, domieszki i dodatki do betonu oraz produkty i usługi powiązane z ich sprzedażą
oferowane przez Pion Domieszek do Betonu ATLAS Sp. z o.o i ujęte w Ofercie.
e) Rabat – obniżenie ceny dostarczanych Partnerowi Produktów w związku z Obrotem Rabatowym
realizowanym w Okresie
Rozliczeniowym Rabatowym, ze względu na spełnienie przez Partnera
warunków określonych w Załącznikach do Umowy. Rabat dotyczy cen Produktów ujętych przez
ATLAS w fakturach odnoszących się do sprzedaży w ostatnim miesiącu każdego Okresu
Rozliczeniowego Rabatowego.

Umowa – każda umowa na dostawę Produktów, do której mają zastosowanie postanowienia OWS,
zawierana na podstawie złożonego przez Partnera Zamówienia lub w oparciu o odrębną umowę
ramową.
g) Odsetki - ilekroć w umowach łączących Atlas z Partnerem mowa jest o odsetkach za opóźnienie w
zapłacie lub odsetkach ustawowych, rozumie się przez to odsetki ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 poz. 118 t.j.).
h) Zamówienie – oświadczenie Partnera przesłane w formie elektronicznej, sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do OWS, zawierające wszystkie informacje niezbędne do dokonania
przez ATLAS dostawy Produktów na rzecz Partnera.
f)

§ 2. WARUNKI, PRZEDMIOT I CENA SPRZEDAŻY.
1. Przed zawarciem Umowy Partner zobowiązany jest odpowiednio udokumentować, że prowadzi działalność
gospodarczą poprzez załączenie najpóźniej do pierwszego zamówienia następujących dokumentów:
a) kserokopię aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej (CEIDG),
b) kserokopię zaświadczenia REGON,
c) kserokopię decyzji nadania NIP,
d) zaświadczenia o statusie na potrzeby podatku VAT.
2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez ATLAS w formie pisemnej Zamówienia podpisanego
przez osoby uprawnione do reprezentowania Partnera zawierającego adnotację, iż Partner zapoznał się z
OWS.
3. Partner wskaże osoby upoważnione do składania zamówień, odbioru produktu (Wz) oraz podpisywania
upoważnień do odbioru (zamówień dostaw) przez inne osoby wraz z aktualnymi numerami telefonów
kontaktowych.
4. Partner będzie informował ATLAS o każdorazowej zmianie informacji zawartych w dokumentach
wymienionych w § 2 ust. 3 OWS i zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczania zaktualizowanych
dokumentów.
5. Przedmiotem sprzedaży są Produkty, w rodzaju i ilości określonej przez Partnera w Zamówieniu i na
warunkach wynikających z Oferty w brzmieniu obowiązującej w dniu wpływu Zamówienia do ATLAS. Za
właściwy wybór gatunków produktu i wyrobów specjalnych oraz za określenie ich jakości odpowiedzialny jest
wyłącznie Partner.
6. Cenami sprzedaży Produktów wymienionych w Zamówieniu są ceny określone w Ofercie obowiązującej w
dniu przyjęcia Zamówienia przez ATLAS, chyba że Umowa Ramowa lub Zamówienie zaakceptowane przez
ATLAS i Partnera stanowi inaczej.
7. Wszystkie Produkty dostarczone dodatkowo przez ATLAS na rzecz Partnera niewymienione wyraźnie w
Zamówieniu, będą sprzedawane zgodnie ze stawkami określonymi w Ofercie, chyba że strony umówiły się
inaczej.
8. Ceny sprzedaży Produktów określone w Ofercie, nie obejmują podatku od towarów i usług, nie uwzględniają
ceny zwrotnych opakowań zbiorczych, chyba że co innego wynika z treści zamówienia lub odrębnego
porozumienia pomiędzy Stronami.
9. O zmianie cen ATLAS zobowiązuje się poinformować Partnera pocztą tradycyjną lub e-maliowo na adres
podany przez klienta do przesłania oferty, co najmniej 14 dni przed jej wprowadzeniem.
10. Tryb postępowania ujęty w ust. 9 nie ma zastosowania w szczególności w następujących przypadkach:
- kryzysów gospodarczych powodujących z jakichkolwiek przyczyn gwałtowne zmiany cen energii
elektrycznej, surowców lub transportu,

zmiany kursu EUR do PLN przekraczającej 5% w okresie 14 dni lub 8% w okresie 45 dni,
strajków generalnych lub częściowych.
Wystąpienie jednej z okoliczności wymienionych powyżej powoduje, iż nowe ceny obowiązują z dniem
wysłania Partnerowi informacji o zmianie cen.
11. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że w organizowanych przez ATLAS akcjach promocyjnych mogą być
stosowane postanowienia odbiegające od warunków OWS.
12. OWS mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży realizowanej na terytorium Polski. Sprzedaż Produktów
zagranicę każdorazowo będzie realizowana w oparciu o odrębne umowy zawierane indywidualnie z
poszczególnymi kontrahentami.
-

§ 3. PŁATNOŚCI, LIMIT KREDYTOWY
Strony każdorazowo na ofercie ustalają termin zapłaty za Produkty, który biegnie od dnia wystawienia faktury
VAT. Strony przyjmują, że odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w
art. 5 i art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019 poz. 118 t.j.) będą naliczane przez ATLAS począwszy od ósmego dnia
następującego po upływie terminów wskazanych w tych przepisach.
2. Jeżeli Partner dokonywać będzie zapłaty za zakupione Produkty z opóźnieniem, ATLAS po zakończeniu
każdego Okresu Rozliczeniowego Rabatowego Rocznego naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie i wystawi notę odsetkową, którą prześle Partnerowi. Odsetki naliczone zostaną na
ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego. W przypadku popadnięcia w zwłokę z zapłatą należności z dwóch lub
więcej faktur, każda dokonana przez Partnera wpłata zaliczana będzie w pierwszej kolejności na poczet
należności wynikającej z najdawniej wymagalnej faktury.
3. Wierzytelność ATLAS z tytułu odsetek naliczonych zgodnie z ust. 2 zostanie skompensowana z
wierzytelnością Partnera z tytułu przysługującego mu Rabatu. W przypadku, kiedy Partnerowi nie przysługuje
Rabat, jest on zobowiązany do zapłaty noty odsetkowej w terminie na niej wskazanym.
4. ATLAS zastrzega sobie prawo promocyjnej, okresowej zmiany terminu płatności, nie stanowi ona zmiany
Umowy i może nastąpić w dowolnej formie. Jeżeli zmiana terminu płatności nastąpi po wystawieniu faktury
VAT, konieczne będzie wystawienie stosownej faktury korygującej przez ATLAS lub noty korygującej przez
Partnera.
5. Partner składając Zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, tj. oświadcza,
że:
a) akceptuje stosowanie, w tym przesyłanie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej, w formacie
elektronicznym zapewniającym autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury, w tym w
formacie PDF, przesyłanych na wskazany przez niego adres e-mail;
b) zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia ATLAS o zmianie adresu e-mailowego, na który należy
wysyłać faktury VAT w formie elektronicznej.
Powyższa zgoda nie odnosi się do faktur korygujących.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności za sprzedane Produkty na rachunek bankowy ATLAS.
W przypadku, gdy termin zapłaty według faktury przypada na dzień wolny od pracy, zapłata winna nastąpić
najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.
7. Niedokonanie w całości lub w części zapłaty przez Partnera w określonym na fakturze VAT terminie
upoważnia ATLAS do wstrzymania realizacji zamówień już złożonych a jeszcze niezrealizowanych, oraz
kolejnych zamówień Partnera.
8. ATLAS przysługuje prawo do postawienia wszystkich zobowiązań Partnera z tytułu zakupionych Produktów
w stan natychmiastowej wymagalności, jeżeli opóźnienie w zapłacie z tytułu którejkolwiek należności, w
całości lub w części wynosi powyżej 30 dni w stosunku do terminu wskazanego na fakturze.
1.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Działając na podstawie art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem
w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019.118), ATLAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łodzi, przy ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 105, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264887, REGON 100253695, NIP 9471936467, kapitał
zakładowy 966.454.700,00 zł, nr rejestrowy w bazie BDO: 000011378, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla
Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego oświadcza, że
posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014. str. 1. z późn. zm.).
Na podstawie przedstawionych przez Partnera aktualnych dokumentów finansowych oraz w oparciu o
wcześniejsze doświadczenia we współpracy, ATLAS może ustalić dla Partnera limit kredytu kupieckiego.
Wysokość limitu kredytu kupieckiego może być jednostronnie w każdym czasie zmieniona (podwyższona lub
pomniejszona) przez ATLAS. Zmiana wysokości limitu jest wiążąca dla Partnera z chwilą powiadomienia
drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Partnera. ATLAS zastrzega sobie prawo określenia
sposobu zabezpieczenia udzielonego limitu. Szczegółowy sposób zabezpieczenia limitu zostanie określona
w odrębnym porozumieniu.
Do czasu złożenia przez Partnera wymaganego przez ATLAS zabezpieczenia zapłaty ceny, sprzedaż
Produktów realizowana może być wyłącznie po dokonaniu przedpłaty.
Partner, celem weryfikacji uprawnień do przyznania mu limitu kredytu kupieckiego oraz w celu umożliwienia
ATLASOWI objęcia ochroną ubezpieczeniową rozliczeń finansowych związanych z współpracą Stron,
zobowiązuje się dostarczać ATLAS, po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, wymagane przez
ATLAS dokumenty, w szczególności sprawozdanie F01, a po zakończeniu okresu obrachunkowego Partnera
bilans i rachunek zysków i strat. Tym samym Partner przyjmuje do wiadomości, że dokumenty udostępnione
Atlas na podstawie niniejszego punktu mogą być przekazywane ubezpieczycielom w zakresie i na zasadach
żądanych przez ubezpieczycieli i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosić żadnych roszczeń względem
Atlas.
ATLAS ma prawo do wstrzymania dostaw z odroczonym terminem płatności w przypadku, gdy Partner nie
będzie dotrzymywał ustalonych warunków płatności lub sprzedaży, a także, gdy wykonywanie Umowy
prowadziłoby do przekroczenia limitu kredytu kupieckiego przyznanego Partnerowi. W przypadku cofnięcia
przez ATLAS prawa Partnera do korzystania z limitu, wszelkie zobowiązania Partnera względem ATLAS stają
się natychmiast wymagalne.
ATLAS zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Zamówienia, nawet w przypadku, gdy limit, o którym
mowa w ust. 10 nie został jeszcze wykorzystany, jeżeli poweźmie informację, że Partner znajduje się lub może
się wkrótce znaleźć w złej kondycji finansowej lub Partner utraci ubezpieczenie należności.

§ 4. DOSTAWA I TRANSPORT
1. Partner składa Zamówienia w formie elektronicznej na adres e-mail: domieszki@atlas.com.pl lub telefonicznie
pod nr tel.: 782 780-491 lub 44/648-82-42.
2. Zamówienia będą realizowane w terminach określonych indywidualnie przez ATLAS w odniesieniu do
poszczególnego Zamówienia. Partner będzie informowany o terminie realizacji zamówienia drogą
elektroniczną, na adres e-mail przez niego wskazany.
3. Dostawy realizowane będą na zasadzie loco Zamawiający, chyba że Strony co innego określą w odniesieniu
do konkretnego Zamówienia. Wszelkie prawa i ryzyka związane z dostarczanymi Produktami przechodzą na
Partnera z chwilą załadunku na środek transportu.
4. W przypadku, gdy transport zapewnia ATLAS, jego koszt zostanie ujęty w cenie dotyczącej danego
Zamówienia.

5. Termin realizacji liczony jest w dniach roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia jeśli zamówienie wpłynęło
do godziny 9:30. W przeciwnym wypadku od następnego dnia roboczego.
6. Pakowanie i opakowania:
a. Domieszki sprzedawane są w:
i. Kontenerach/paletopojemnikach IBC,
ii. Opakowaniach nisko tonażowych (opakowania bezzwrotne)
b. Pigmenty sprzedawane są w:
i. Kontenerach stożkowych,
ii. Big-bagach,
iii. Kontenerach/paletopojemnikach IBC,
iv. Opakowaniach nisko tonażowych (opakowania bezzwrotne).
7. Koszt opakowań i pakowania nie jest uwzględniony w cenie Produktów lecz ujęty jest w odrębnej pozycji w
Ofercie. Dostawa opakowań zwrotnych udokumentowana będzie odrębną fakturą z terminem płatności
wynoszącym 90 dni. Pozostałe opakowania z terminem płatności jak za towar. Do powyższych cen zostanie
doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w chwili sprzedaży.
8. W przypadku dokonania przez Partnera zwrotu czystego, kompletnego i bez śladów uszkodzeń
kontenera/paletopojemnika IBC lub kontenera stożkowego w terminie 120 dni od daty dostawy opakowania
Atlas wystawi stosowna faktury korygujące do faktury za to opakowanie. Dokonanie zwrotu opakowania po
upływie powyższego terminu nie jest możliwe.
9. Atlas przyjmuje wyłącznie własne opakowania zwrotne posiadające plomby i odpowiednie oznaczenia, pod
warunkiem jednak, że były dostarczone przez ATLAS. Opakowania zwrotne zgłoszone do odbioru zostaną
odebrane przez ATLAS w terminie:
a. Do 30 dni od daty zgłoszenia dla min. 9 kontenerów
b. Do 45 dni dla 4-8 kontenerów
c. Do 60 dni dla mniej niż 4 kontenerów.
10. Po weryfikacji stanu technicznego opakowań oraz przyjęciu ich na magazyn następuje wystawienie faktury
korygującej do faktury wystawionej zgodnie z ust. 7.

§ 5. RABAT
ATLAS w związku z zakupem przez Partnera w Okresie Rozliczeniowym Rabatowym Produktów może udzielić
Partnerowi Rabatu. Warunki i zasady udzielenia Rabatu określone będą przez strony w odrębnej umowie
bonusowej.

§ 6. WARUNKI RĘKOJMI ZA WADY
1. ATLAS oświadcza, że Produkty są zgodne z normami przedmiotowymi lub Aprobatami Technicznymi lub
Krajowymi Ocenami Technicznymi. Parametry deklarowane podano na etykietach produktu i „Deklaracjach
Właściwości Użytkowych (DWU)” lub „Krajowych Deklaracjach Właściwości Użytkowych (KDWU)”.
2. W przypadku stwierdzenia przez Partnera jakichkolwiek wad Produktu, przysługuje mu prawo do wniesienia
reklamacji na podstawie rękojmi za wady, w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zasad
określonych w OWS.
3. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest używanie Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i
zaleceniami podanymi przez ATLAS.
4. ATLAS jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:

4.1. Partner wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy,
4.2. wada nie obniża wartości lub użyteczności Produktu,
4.3. Partner dokona ingerencji w skład domieszki, dodatku, gotowego pigmentu lub gdy produkty będą
przechowywane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawidłowym sposobem ich przechowywania (w
szczególności silne nasłonecznienie, podwyższone lub obniżone temperatury)
5. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od zauważenia wady pod rygorem utraty uprawnień z tytułu
rękojmi. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
5.1. pisemnie na adres: 91-921 Łódź ul. Kilińskiego 2,,
5.2. mailowo na adres poczty elektronicznej domieszki@atlas.com.pl,
5.3. telefonicznie na numer: 44/648-82-42
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje o:
6.1. Produkcie objętym reklamacją
6.2. dacie stwierdzenia wady,
6.3. rodzaju wady,
6.4. żądanie reklamacyjne,
6.5. dacie zakupu, numeru faktury lub innego dokumentu identyfikującego transakcję nabycia
reklamowanego Produktu.
7. ATLAS rozpatrzy zgłoszenie reklamacji niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od
daty jego otrzymania, chyba że zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub ekspertyz w zakresie
zgłoszonej reklamacji. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Partner zostanie powiadomiony w formie
mailowej.
8. W terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przeprowadzone będą oględziny z udziałem przedstawiciela
ATLAS zakończone spisaniem protokołu z oględzin zawierającym opis stanu istniejącego, z uwzględnieniem
wszelkich okoliczności związanych ze zgłoszoną reklamacją. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia
oględzin w określonym powyżej terminie, przedstawiciel ATLAS ustali z Partnerem inny dogodny dla obu stron
termin oględzin. Załącznikiem do protokołu z oględzin będzie stosowna dokumentacja fotograficzna.
9. W przypadku gdy na podstawie dokumentacji fotograficznej, o której mowa w ust. 8 rozpatrzenie reklamacji nie
będzie możliwe, ATLAS wezwie Partnera do przesłania próbek reklamowanego towaru. Czas niezbędny do ich
dostarczenia do ATLAS nie wlicza się do czasu przewidzianego do rozpoznania reklamacji.
10. W każdym przypadku, gdy reklamacja zostaje uznana i powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza ATLAS
wobec Partnera jest ona ograniczona do wymiany lub uzupełnienia Produktu wadliwego na Produkt wolny od
wad.
11. ATLAS nie udziela gwarancji jakości na Produkty.

§ 7. SIŁA WYŻSZA
1. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których nie można przewidzieć albo,
którym nie można zapobiec zwykłymi środkami, ani też się przed nimi zabezpieczyć, niemożliwe do uniknięcia,
na których działanie ATLAS nie ma wpływu i które czynią niemożliwym wywiązanie się ATLAS z zobowiązania
dostawy, a w szczególności: klęska żywiołowa, wojna, wojna domowa, przewrót wojskowy, skażenie jądrowe,
strajki, ograniczenia w dostawie prądu itp. Jeśli wystąpi opóźnienie w terminie dostawy spowodowane siłą
wyższą, wówczas termin ten zostanie przez ATLAS przedłużony o taki okres czasu (nie ograniczony czasem
trwania siły wyższej), jakiego ATLAS może w sposób uzasadniony wymagać w celu wykonania zobowiązania
dostawy.

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej ATLAS zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odstąpienia od
Umowy w części, w jakiej do chwili wystąpienia siły wyższej nie została wykonana. Takie zawieszenie lub
odstąpienie nie uprawnia Partnera do żądania odszkodowania.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Partner może odstąpić od Umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 21 dni
roboczych wynikłej z przyczyn zawinionych przez ATLAS, jeżeli Partner co najmniej raz wezwał na piśmie
ATLAS do realizacji umowy.
2. ATLAS ma prawo odstąpić od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku opóźnienia
Partnera w zapłacie dłuższego niż 21 dni lub zwłoki Partnera w odbiorze Produktów dłuższej niż 21 dni.
3. ATLAS może rozwiązać Umowę jednostronnie, bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących
przypadkach:
a. ujawnienia niezgodności ze stanem rzeczywistym lub prawnym w zakresie danych i oświadczeń
złożonych przez Partnera na podstawie § 2 OWS,
b. opóźnienia się przez Partnera w zapłacie wymagalnych należności na rzecz ATLAS,
c.

rażącego naruszenia postanowień Umowy lub OWS.

§ 9. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony zgodnie oświadczają, że dane osobowe strony, osób uprawnionych do jej reprezentacji, osób
wskazanych do kontaktu, udostępnione drugiej stronie w związku z współpracą handlową Stron, będzie ona
przetwarzała w zgodzie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Stosowne klauzule
informacyjne stanowią Załącznik nr 1 do OWS.
2. Partner zobowiązuje się do wykonania za ATLAS obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – w dalszej części niniejszej umowy jako
„obowiązek informacyjny z RODO” – wobec osób upoważnionych przez Partnera. Obowiązek informacyjny z
RODO zostanie wykonany przez Partnera w imieniu ATLAS, w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, poprzez
przedstawienie każdej osobie upoważnionej informacji zawartych w załączniku nr 1 do niniejszych OWS. Partner
zobowiązuje się ponadto do przesłania do ATLAS e-mailem na następujący adres e-mail ATLAS
mtrawinska@atlas.com.pl z potwierdzeniem odbioru - potwierdzenia, że osoba upoważniona została zapoznana
z treścią załącznika nr 1, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku zmiany osoby
upoważnionej ze strony Partnera po zawarciu umowy – obowiązek poinformowanie stosuje się, tyle że termin na
poinformowanie i powiadomienie liczony jest od dnia powiadomienia ATLAS o zmianie osoby upoważnionej.
Partner odpowiada na zasadach ogólnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania określonego
w tym punkcie.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na
ważność pozostałych postanowień ogólnych warunków sprzedaży.
1. Zmiana postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży dla swej ważności i wejścia w
życie wymaga publikacji zmienionej wersji na stronie www.atlas.com.pl. Umowy zawarte i Zamówienia złożone
w okresie obowiązywania dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą realizowane na
dotychczasowych warunkach.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż w sytuacjach spornych bądź roszczeń wnikających z umowy będą w pierwszej
kolejności dążyły do zawarcia porozumienia w trybie polubownym.
3. Wszelkie spory wynikające z umów lub zamówień do których zastosowanie mają niniejsze OWS, rozstrzygane
będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ATLAS.
4. Wszelkie załączniki do niniejszych OWS stanowią ich integralną część.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWS lub Umowy Sprzedaży będą mieć zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

Partner jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszych warunków przed zawarciem umowy (tj. także
przed złożeniem zamówienia).

Załącznik nr 1 do OWS
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Szanowni Państwo!
W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), pragniemy
poinformować Państwa o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych, odbiorcach Państwa danych
osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.
Poniższe informację są również dostępne na naszej stronie internetowej www.atlas.com.pl.
Niniejsze pismo zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Atlas sp. z o.o. dla:
− przedsiębiorcy indywidualnego,
− osoby upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorcy,
− osoby do kontaktu wskazanej przez przedsiębiorcę.
1. W związku realizacją umowy(ów) zawartej(ych) z Atlas sp. z o.o. informujemy, że administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest:
Atlas sp. z o.o., z siedzibą: 91-921 Łódź ul. Kilińskiego 2, KRS 0000264887.
2. Dane kontraktowe do administratora danych:

− adres: Kilińskiego 2, 91-921 Łódź,
− e-mail: atlas@atlas.com.pl, odo@atlas.com.pl,
− telefon: 42 631 88 00, 42 631 77 60.
3. Jakie Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w umowie(ach) zawartej(ych) z administratorem
danych, a także inne Pani/Pana dane podane w celu wykonania tej umowy(ów).
4. Skąd pozyskaliśmy Pani/Pana dane? (Dotyczy osoby upoważnionej do reprezentacji / osoby do kontaktu)
Pani/Pana dane osobowe administrator danych pozyskał od przedsiębiorcy, który wskazał Pana/Panią jako
osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy / osobę do kontaktu, w umowie zawartej pomiędzy
administratorem danych a tym przedsiębiorcą.
5. W jakim celu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?
Dotyczy przedsiębiorcy indywidualnego:
Pani/Pana dane przetwarzane są w celu wykonania umowy(ów) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, oraz
również po zakończeniu realizacji umowy(ów) w celu wykonania przez administratora danych obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 4
ustawy o rachunkowości.
Dotyczy osoby upoważnionej do reprezentacji / osoby do kontaktu:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
którym jest potrzeba należytego wykonywania przez administratora umowy(ów) zawartej pomiędzy
administratorem a przedsiębiorcą, o którym mowa w punkcie 4 – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, oraz
również po zakończeniu realizacji umowy(ów) w celu wykonania przez administratora danych obowiązku

przechowywania dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 4
ustawy o rachunkowości
6. Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane będziemy przechowywać na potrzeby realizacji obowiązującej umowy(ów) – do czasu
zakończenia umowy(ów), oraz w celu wykonania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez
okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie
zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
7. W jakim dodatkowym celu i jak długo przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe są również przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie administratora (czyli na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO):
o w ramach marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych administratora – do czasu złożenia przez
Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu,
o w celu dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu wykonania obowiązującej umowy(ów) – do czasu aż te
roszczenia się przedawnią.
8. Komu przekazujemy Pani/Pana dane?
W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy(ów) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są
firmy współpracujące z administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi
prawne na rzecz administratora, podmioty świadczące dla administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub
transportowe oraz, w stosunku do przedsiębiorcy indywidualnego - podmioty ubezpieczające wierzytelności
pieniężne współpracujące z administratorem oraz w uzasadnionych przypadkach Biuro Informacji
Gospodarczej.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do: Sri Lanki tj. do państwa trzeciego, w którym, zapewniamy
odpowiednie zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Odbiorcą Pani/Pana danych w wyżej wymienionym państwie trzecim
jest firma IFS SRI LANKA LTD, 501 Galle Road; Colombo 06, Sri Lanka, której nasz podmiot przetwarzający
(Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o.) powierza przetwarzanie danych
osobowych, ponieważ firma w państwie trzecim świadczy usługi serwisowe systemu informatycznego służącego
do rejestracji sprzedaży. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo żądania uzyskania kopii swoich danych
osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
9. Jakie prawa Pani/Pan posiada?
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania
danych.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w celach wskazanych w punkcie 7. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej, w tym elektronicznej,
w szczególności na adres e-mail lub adres kontaktowy wskazane w punkcie 2.
Dodatkowo, w stosunku do osoby upoważnionej do reprezentacji / osoby do kontaktu:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na
potrzeby należytego wykonania umowy łączącej administratora z przedsiębiorcą, o którym mowa w punkcie 4.

Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej, w tym elektronicznej, w szczególności na adres e-mail lub adres
kontaktowy wskazane w punkcie 2.
10. Czy Pani/Pana dane są profilowane?
Administrator profiluje Pani/Pana dane w zakresie miejsca prowadzenia działalności/świadczenia pracy,
preferencji w zakresie zakupów określonego rodzaju wyrobów marki Atlas oraz ilości zakupionych wyrobów
marki Atlas. Skutkiem tego profilowania jest dostosowanie oferty marketingowej (marketing bezpośredni) oraz
dostosowanie oferty współpracy i wparcia doradczego administratora danych do Pani/Pana potrzeb.
11. Czy podanie przez Panią/Pana danych było konieczne? (Dotyczy przedsiębiorcy indywidualnego)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwiło by
administratorowi:
o zawarcie i realizację z Panią/Panem umowy(ów),
o kontakt z Panią/Panem w celu marketingu bezpośredniego i profilowanie Pani/Pana danych w celach
dostosowania oferty marketingowej do Pani/Pana potrzeb.

ATLAS sp. z o.o.

Data:

Podpis:

