
                 

                      
 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
 

Rozdział 1. Postanowienia Ogólne  
1. Ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady zamawiania towarów oferowanych przez firmę METKOM Sp. z o.o. z 

siedzibą w Pustynia, adres: Pustynia 31a, 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS0000232565, REGON: 180048843, NIP: 

5170140547 zwanej dalej „Sprzedawcą”. 

2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży, bądź innych umów zawieranych w ramach działalności 

Sprzedawcy i mają do nich zastosowanie, o ile strony nie postanowiły inaczej w treści odrębnej umowy lub zamówienia. 

3. Żadne ogólne warunki handlowe nie mają zastosowania dla relacji kontraktowych opartych na zamówieniu, w którym 

OWZ są integralną jego częścią, chyba, że Sprzedawca wyrazi pisemną zgodę pod rygorem nieważności na zastosowanie 

takich warunków. 

4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia pisemnego lub ustnego, złożonego u Sprzedawcy przez 

dowolny podmiot, zwany dalej Kupującym. 

5. Treść Zamówienia wraz z OWS z załącznikami stanowi całość porozumienia pomiędzy Sprzedającym i Kupującym oraz 

jest nadrzędna w stosunku do Oferty, wszelkich poprzednich negocjacji, przedłożonych przez Kupujących ogólnych 

warunków handlowych, stanowisk lub uzgodnień poczynionych w tym zakresie i wyrażonych zarówno na piśmie jak i 

ustnie z wyłączeniem zakresu bezpośrednio włączonego do treści Zamówienia. 

6. OWS podane są do wiadomości Kupującego. Obowiązek zapoznania się z OWS Leży po stronie Kupującego. OWS stanowią 

integralną część Zamówienia, jako załącznik. W celu nadania mocy obowiązującej, OWS nie wymagają złożenia osobnego 

oświadczenia woli przez Strony. Jeśli OWS nie zostały dołączone do Zamówienia, to Kupujący jest związany OWZ w 

brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej w dniu złożenia Oferty na stronie Sprzedawcy pod adresem: 

https://www.metkom.pl/warunki-sprzedazy  

7. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych przyjęcie przez niego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa 

się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub pisemnego 

odwołania ich stosowania przez Sprzedawcę. 

§ 2 Informacje 

1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, gatunków, wymiarów, przeliczników, rozmiarów, jakości, tolerancji 

wymiarowych i wagowych oraz wzorce wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych 

przedstawionych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi. 

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie normy europejskie i 

krajowe. 

§ 3 Ceny  

1. Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie. 

2. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. 

3. Propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego, a jedynie propozycję do złożenia zamówienia przez Kupującego. 

4. Przesłane przez Kupującego zamówienie powinno zawierać wszystkie istotne informacje o zamawianym towarze bądź 

usłudze w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz informację o sposobie przygotowania towaru do transportu. W 

przypadku niespełnienia ww. warunku, które będzie skutkować dostawą przez Sprzedawcę towaru niezgodnego z 

potrzebami Kupującego obciąża Kupującego i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji, a złożona reklamacja przez 

Kupującego będzie w takim wypadku pozostawiona bez rozpoznania przez Sprzedającego lub rozpoznawana negatywnie. 

5. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. 

Brak ustaleń co do dostawy oznaczać będzie, że odbiór towarów będzie następował w magazynie Sprzedawcy. 

6. Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia takie jak przepakowanie, cięcie, foliowanie, 

przeładunek i inne które wystąpiły w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, chyba że strony postanowiły 

inaczej. 

7. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia zamówienia ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny 

obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia. 

8. Sprzedawca ma prawo pobrać od Kupującego zaliczkę. wysokość zaliczki będzie ustalana indywidualnie. Zaliczka zostanie 

rozliczona przy odbiorze ostatniej partii towaru. W przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego zaliczka zostanie 

zatrzymana przez Sprzedawcę tytułem kary umownej na co Kupujący wyraża zgodę. 

https://www.metkom.pl/warunki-sprzedazy


                      
 

9. Udzielane przez sprzedawcę rabaty upusty, bonifikaty itp. wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

§ 4 Ilość, Jakość 

 

1. Ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca podczas realizacji sprzedaży zastrzega sobie tolerancję 

ilościową zamówienia na poziomie plus minus 10%. 

2. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, Sprzedawca dołącza 

do dostarczanego towaru na wyraźną pisemną prośbę Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłat 

za ww. dokumenty. 

3. Sprzedawca nie sprawdza jakości powierzonego materiału oraz jego zgodności, a także nie bierze odpowiedzialności za 

jakość materiału powierzonego oraz jego przydatność do przewidzianych sposobów przetwarzania i zastosowań. 

§ 5 Dostawa i odbiór towarów 

1. W przypadku gdy towar będzie odbierał Kupujący osobiście własnym środkiem transportu z magazynu Sprzedawcy, 

odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu. 

2. W przypadku gdy Kupujący zleci odbiór towaru niezależnemu przewoźnikowi, odpowiedzialność za towar przechodzi na 

Kupującego w momencie wydania towaru przewoźnikowi. 

3. W przypadku gdy towar będzie dostarczany przez Sprzedawcę jego środkiem transportu lub Sprzedawca zleci dostawę 

towaru przewoźnikowi, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie rozładunku towaru z 

samochodu. 

4. Sprzedawca uznaje dostarczając towar na adres wskazany przez Kupującego, że dostawa i odbiór towaru nastąpił przez 

upoważnionego przedstawiciela Kupującego, a pokwitowanie i odbiór jest wiążące dla Sprzedawcy i Kupującego. 

5. Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonego 

towaru z zamówieniem i dokumentami przewozowymi niezwłocznie po wydaniu i dokonać w obecności przewoźnika 

właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru. 

6. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie pod rygorem nieważności 

poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, a także umożliwić Sprzedawcy zbadanie towaru w stanie nienaruszonym. 

7. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez uwag i zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń o których mowa w ustępie 

powyżej będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towaru zgodnie z zamówieniem i potwierdzeniem. 

8. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest możliwe wykonanie obiektywnej kontroli 

dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, ilość towaru, ilość opakowań 

i stan opakowań, wagę brutto oraz dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniach, a także szkody widoczne z 

zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on 

wykorzystany powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane Sprzedawcy. 

9. W przypadku jeżeli Kupujący nie dopełni wszystkich formalności wskazanych w powyższych punktach utraci prawo do 

dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń. 

§ 6 Wady ukryte i opóźnienie 

1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego w trakcie przetwarzania towaru wad ukrytych, Kupujący musi zaniechać 

dalszego przetwarzania towaru, zabezpieczyć wadliwy towar i przechowywać do chwili wymiany zwrotu pod rygorem 

utraty prawa do powoływania się na wady ukryte towaru i dochodzenia z tego tytułu względem sprzedawcy jakichkolwiek 

roszczeń. 

2. Zużycie ponad 10% dostarczonego towaru w ramach jednej dostawy co do której zgłoszono zaistnienie wady ukrytej, 

będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii dostarczonego towaru i zrzeczenia się 

dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

3. Zgłoszenie sprzedawcy wady ukrytej musi nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu istnienia wady jednakże nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia odbioru towaru przez Kupującego pod rygorem utraty przez Kupującego praw do dochodzenia 

jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy, jeżeli opóźnienia nie wynikają z jego 

wyłącznej winy. 

5. W przypadku zwłoki dostawy towarów niestandardowych Kupujący może odstąpić od umowy tylko w przypadku gdy 

zwłoka była poważna i przekroczyła 90 dni. 

§7 Opakowania 

1. Z chwilą wydania towaru Sprzedawca wystawi na rzecz Kupującego fakturę VAT na wartość wydanych mu palet. Wartość 

palet ustalona jest według aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy 

https://www.metkom.pl/cennik . 

2. Kupujący może w terminie 30 dni zwrócić Sprzedawcy zakupione palety. Wówczas Sprzedawca wystawi fakturę VAT 

korekta dokumentującą fakt zwrócenia palet. Po upływie wskazanego terminu Kupujący nie ma możliwości zwrotu palet. 

Sprzedający może odmówić przyjęcia zwracanych palet, jeżeli nie odpowiadają one jakości wydanych palet Kupującemu. 

3. Koszt transportu palet ponosi Kupujący chyba, że strony postanowią inaczej. 

https://www.metkom.pl/cennik


                      
 

§ 8 Reklamacje i zwrot towarów 

1. W przypadku pisemnego zgłoszenia wad towarów przez Kupującego, Sprzedawca w terminie 21 dni roboczych od daty 

otrzymania pisemnego zgłoszenia podejmie decyzję w sprawie oceny zasadności zgłoszenia. 

2. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie udostępnić Sprzedawcy próbki lub całość wadliwego towaru w celu przeprowadzenia 

przez Sprzedawcę niezbędnych badań, a także umożliwić zbadanie towaru na miejscu – jak również przekazać niezbędne 

informacje dotyczące technologii obróbki i warunków, w których towar został użyty. 

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za dostarczony towar z tytułu wad, w tym wad ukrytych oraz niewłaściwej ilości 

dostarczonego towaru  jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w OWS. 

4. Odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do wysokości nie przekraczającej wartości dostarczonego towaru i 

ewentualnych kosztów transportu towaru. 

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego. 

6. Warunkiem zwrotu towaru przez Kupującego jest pisemna zgoda Sprzedającego pod rygorem nieważności. 

7. Warunkiem zwrotnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego jest to by towar był w stanie nieuszkodzonym oraz 

identyfikowalny, co do parametrów zawartych na dokumencie zakupu i atestach. 

8. Towar przeceniony nie podlega zwrotowi. 

§9 Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy 

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub sprzedażą towarów bądź usług nie obejmuje szkód 

związanych z przewidywanymi utraconymi korzyściami, utraconym zyskiem, stratami produkcyjnymi, utratą renomy 

rynkowej etc. 

2. Sprzedawca nie odpowiada za przydatność dostarczonego, zgodnie z zamówieniem towaru do pożądanych przez 

Kupującego celów. 

§ 10 Warunki płatności 

1. Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia. 

2. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.  

3. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych poczynając od dnia , w którym upłynął termin płatności określony w fakturze. 

4. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług 

do chwili uregulowania wszystkich opóźnionych płatności na rzecz Sprzedawcy. 

5. Jeżeli Sprzedający poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania i/lub nie 

będzie dokonywał płatności terminowo, Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty całości ceny przed wydaniem towaru – 

niezależnie od ustalonego wcześniej przez strony terminu płatności. 

6. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i będzie odrębnie przez Sprzedawcę fakturowana. 

7. Kupującemu nie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności względem 

Sprzedawcy.  

8. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do 

osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności. 

§ 11 Składowanie towaru 

1. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w ustalonym terminie Sprzedający ma prawo obciążyć go kosztami związanymi ze 

składowaniem towaru. 

2. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w 14 dniu po ustalonym terminie, Sprzedawca ma prawo do wystawienia faktury za 

towar i inne usługi, w tym usługę składowania towaru, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem. 

3. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie 60 dni od ustalonego terminu odbioru towaru, to wówczas Sprzedawca 

będzie magazynował towar na koszt i ryzyko Kupującego. 

§ 12 Zastrzeżenie prawa własności 

1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie 
zapłaty całości ceny Sprzedawcy. W przypadku pomieszania lub połączenia rzeczy strony stają się 

współwłaścicielami całości, aż do czasu zapłaty całości ceny Sprzedawcy. Wyłącza się stosowanie art. 193 § 

2 kc. 
2. Do czasu zapłaty całości ceny Sprzedawca ma prawo do odebrania towarów będących w posiadaniu lub 

kontrolą Kupującego lub osoby trzeciej, której towar został powierzony. Kupujący ma obowiązek umożliwić 
Sprzedawcy swobodny dostęp do tych towarów oraz ich odbiór. 

§ 13 Siła Wyższa  
1. Siła Wyższa to każde zewnętrzne zdarzenie będące poza kontrolą stron, które nie jest do przewidzenia przez którąkolwiek 

ze stron, a ma istotny wpływ na realizację zamówienia, a w szczególności: 

a. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, akty terrorystyczne, mobilizacje lub embarga. 

b. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze 

spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych, toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych 

właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych lub ich nuklearnych składników. 



                      
 

c. rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy i cywilny lub wojna domowa. 

d. bunt, rozruch lub zamieszki z wyjątkiem takich, które są ograniczone wyłącznie do pracowników podwykonawców 

lub personelu Kupującego. 

e. klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar, i inne. 

2. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną niespełnienia czy złamania swoich zobowiązań wynikających z umowy łączącej 

strony w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione przez Siłę Wyższą, której działanie 

występuje po dniu wejścia zamówienia w życie. 

3. Jeżeli któraś ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności Siły Wyższej, które mogą dotyczyć wypełnienia jej 

zobowiązań, powiadomi ona o tym niezwłocznie drugą stronę. 

4. Fakt wystąpienia siły wyższej zostanie potwierdzony pisemnie przez uznaną Instytucję Publiczną właściwą dla wskazania 

takich zdarzeń na terenie, na którym siła wyższa wystąpiła. 

5. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności siły wyższej każda ze Stron będzie starać się kontynuować wykonywanie swoich 

zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim to będzie obiektywnie wykonalne. 

6. Jeżeli z powodu siły wyższej wykonywanie umowy lub jej istotnej części zostało uniemożliwione przez nieprzerwany okres 

dłuższy niż 120 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

§14 Rozstrzyganie Sporów   
1. Wszystkie spory wynikające z realizacji umów pomiędzy stronami, które nie mogą zostać załatwione polubownie przez 

strony, będą rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy dla Sprzedającego. 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  umowie, zamówieniu lub OWS,  zastosowanie  mają przepisy polskiego prawa. 

3. W przypadku sporządzenia zamówienia w kilku egzemplarzach oraz w tłumaczeniu na język obcy, językiem zamówienia 

jest tylko język polski. Oznacza to iż , tylko polska wersja podpisanego egzemplarza zamówienia jest wiążącą dla stron i 

jest nadrzędną w stosunku do jakiegokolwiek tłumaczenia egzemplarza zamówienia lub tekstu zamówienia 

przetłumaczony na język obcy nie ma statusu dokumentu zamówienia, chociażby został przez strony podpisany zgodnie 

z ich reprezentacją w związku z tym strony nie mogą z niego wywodzić skutków związanych z realizacją zamówienia. 

4. Do umowy, zamówień, OWS mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, a jurysdykcję do rozstrzygania 

sporów posiadają sądy powszechne w Polsce. 

§15 Dane osobowe 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 
RODO − informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest METKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Pustynia, adres: 
Pustynia 31a, 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS0000232565, REGON: 180048843, NIP: 5170140547. 

2. Sprzedawca jako administrator będzie przetwarzać dane Kupującego: 
1) w celu zawarcia umowy, 
2) w celu wykonania i na podstawie umowy po jej zawarciu, 
3) w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji 

procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej spółki itp.] będącego realizacją prawnie 
uzasadnionego w tym interesu, 

4) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji 
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 

5) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie 
uzasadnionego w tym interesu, 

6) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu określania jakości obsługi 
oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, 

7) w celu oferowania przez Sprzedającego towarów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) 
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy 

będą niemożliwe.  
4. W każdej chwili przysługuje Kupującemu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. 

Sprzedający przestanie przetwarzać dane Kupującego w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku 
do danych Kupującego istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów 
Kupującego, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. W każdej chwili przysługuje Kupującemu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia 
marketingu bezpośredniego. Jeżeli Kupujący skorzysta z tego prawa Sprzedający zaprzestanie przetwarzania danych w 
tym celu. 

6. Dane osobowe Kupującego wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się 
roszczenia związane z zawartą pomiędzy stronami umową, czyli przez 10 +1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, 
w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych 
w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla 
umów kończących się w danym roku.  

7. Dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z grupy kapitałowej Sprzedającego; partnerom, czyli firmom, z 
którymi współpracuje Sprzedający łącząc produkty lub usługi itp. Do  danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy 



                      
 

Sprzedającego (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy 
usług w ramach likwidacji szkód. 

8. Zgodnie z RODO, Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do 
sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Kupującemu prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel: (22) 531 03 00. 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

