Załącznik nr 7
do SIWZ na dostawę konstrukcji wsporczej katalizatora (rusztów dolnego i górnego)
do Konwertora F-103 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A

ISTOTNE WARUNKI UMOWY (IWU)
§ 1.
1. Dzień podpisania przez ODBIORCĘ dowodu dostawy (lub: protokołu odbioru) bez zastrzeżeń
uważa się za dzień wykonania Umowy.
2. DOSTAWCA pisemnie powiadomi ODBIORCĘ z siedmiodniowym wyprzedzeniem o planowanej
dostawie Urządzenia.
§ 2.
1. DOSTAWCA wystawi fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie
wcześniej niż po dostarczeniu ODBIORCY przedmiotu umowy.
2. Podstawę do wystawienia faktury, stanowić będzie dowód dostawy (lub: protokół odbioru)
przedmiotu umowy do magazynu ODBIORCY, potwierdzony bez zastrzeżeń przez ODBIORCĘ
do siedmiu dni roboczych od daty dostawy.
3. Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń nie pozbawia ODBIORCY prawa powoływania się na
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez DOSTAWCĘ, ani nie pozbawia
ODBIORCY prawa skorzystania z gwarancji, w szczególności, jeżeli przedmiot umowy
dotknięty był wadami ukrytymi.
4. W razie odmowy odbioru całości lub części przedmiotu umowy przez ODBIORCĘ, DOSTAWCA
zobowiązany jest do ponownego dostarczenia całości lub części przedmiotu umowy, których
dotyczą zastrzeżenia ODBIORCY. Postanowienie to nie ogranicza dalej idących praw
ODBIORCY określonych w umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w
szczególności prawa do naliczania kar umownych z tytułu opóźnienia.
5. Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto DOSTAWCY wskazane w fakturze, w terminie do
60 dni od daty wpływu faktury do siedziby ODBIORCY, z zastrzeżeniem zapisu ust.1
niniejszego paragrafu.
6. Za zwłokę w dokonaniu zapłaty DOSTAWCA ma prawo obciążyć ODBIORCĘ ustawowymi
odsetkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku ODBIORCY.
8. W przypadku zmiany rachunku bankowego po wystawieniu faktury DOSTAWCA może żądać
zapłaty należności na nowy rachunek bankowy po złożeniu pisemnego oświadczenia przez
osoby uprawnione do reprezentacji DOSTAWCY.
§ 3.
1. DOSTAWCA, oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym w Urzędzie
Skarbowym w …………, składa deklaracje podatkowe VAT-7 w każdym miesiącu, rozlicza się
na zasadach ogólnych i posiada nr NIP ………...
2. ODBIORCA oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, składa deklaracje podatkowe VAT7 w każdym miesiącu i posiada nr NIP 7490005094.
3. DOSTAWCA oświadcza, że na dzień zawierania umowy nie zalega z zobowiązaniami
podatkowymi wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS.
4. DOSTAWCA, oświadcza, że zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania do kontroli
podatkowych i skarbowych faktur potwierdzających transakcję będącą przedmiotem umowy
przez okres określony przepisami prawa.
5. W przypadku zmiany danych oświadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu,
strona umowy, której zmiana dotyczy, zobowiązuje się poinformować pisemnie drugą stronę
umowy o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej zaistnienia.
6. DOSTAWCA, składa aktualny na dzień zawierania umowy odpis z rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego (lub w przypadku osób fizycznych: wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), który będzie stanowił załącznik do
umowy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych w ww. rejestrze DOSTAWCA,
zobowiązuje się poinformować o tym fakcie ODBIORCĘ nie później niż w ciągu 7 dni od daty
jej wystąpienia, a następnie niezwłocznie dostarczyć aktualny i uwzględniający zmiany
odpis z rejestru.
7. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie do pisemnego potwierdzenia aktualności
oświadczeń, o których mowa w punktach poprzedzających, poprzez złożenie drugiej stronie

pisma podpisanego przez upoważnione do składania w imieniu strony oświadczeń osoby,
w terminie do 7 dni od daty zażądania potwierdzenia przez drugą stronę umowy.
8. DOSTAWCA nie może bez pisemnej zgody ODBIORCY, pod rygorem nieważności, przenieść
swoich praw i obowiązków jak również swojej wierzytelności wynikającej z realizacji umowy
na osoby trzecie.
§4
1. DOSTAWCA poniesie koszty związane z usunięciem wadliwie wykonanych elementów
przedmiotu umowy.
2. DOSTAWCA udziela gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy na okres
........................ liczony od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru
końcowego/dowodu dostawy bez zastrzeżeń.
3. Wszelkie dokumenty gwarancyjne zostaną sporządzone i przekazane ODBIORCY w języku
polskim.
4. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad dostarczonego przedmiotu, zostaną
one usunięte przez DOSTAWCĘ w miejscu wystąpienia wady. DOSTAWCA jest zobowiązany do
wykonania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji
i przystąpienia do usunięcia usterki niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego (przesłanego faksem
lub pocztą elektroniczną) żądania od ODBIORCY.
5. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną wadę, awarię czy usterkę wynosi maksymalnie do
48 godzin od momentu zgłoszenia wady przez ODBIORCĘ w formie pisemnej, za którą uważać
się będzie również fax, e-mail. Termin usunięcia wady powstałej w okresie gwarancji będzie
każdorazowo ustalony przez Odbiorcę po konsultacji z Dostawcą i podpisaniu protokołu
stwierdzonych wad czy usterek, przy czym w razie braku porozumienia głos decydujący
przysługiwać będzie ODBIORCY.
6. Po bezskutecznym wezwaniu ODBIORCA jest upoważniony do wykonania koniecznej naprawy
na koszt i odpowiedzialność DOSTAWCA bez konieczności uzyskiwania upoważnienia
sądowego. W takiej sytuacji ODBIORCA nie traci praw gwarancyjnych jednak zobowiązany
jest przedtem poinformować o tym DOSTAWCĘ.
7. Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków wynikających z gwarancji DOSTAWCA dokonał
zasadniczych zmian w przedmiocie umowy lub dostarczył ODBIORCY nowy przedmiot umowy,
to termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wykonania nowego przedmiotu
umowy. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu
którego ODBIORCA wskutek wady nie mógł z przedmiotu usługi korzystać.
§ 5.
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
postanowień umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń zewnętrznych określanych jako „siła
wyższa”. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się zdarzenia nieprzewidziane przez strony
umowy, niezależne od nich, na których ujawnienie się i przebieg strony nie mają wpływu,
zaistniałe po podpisaniu umowy, w szczególności takie jak: wojny, katastrofy, zamieszki,
klęski żywiołowe.
2. Strona dotknięta siłą wyższą winna niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą stronę
o fakcie zaistnienia siły wyższej, a także o jej ustąpieniu.
§ 6.
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności postanowień zawartej umowy oraz
wszelkich informacji powziętych w związku z realizacją umowy dostępnych
w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. lub w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty
S.A., w tym:
a) informacji prawnie chronionych w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego
prawa w zakresie ochrony danych osobowych
b) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przez co rozumie się wszelkie
ujawnione przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. na rzecz DOSTAWCY,
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niezależnie od formy ich przekazania a nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje
techniczne,
technologiczne,
ekonomiczne,
finansowe,
handlowe,
organizacyjne lub inne, posiadające wartość gospodarczą, których nieuprawnione
ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes Grupy Azoty Zakładów
Azotowych Kędzierzyn S.A. lub Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A.
DOSTAWCA zobowiązuje się do wprowadzenia do umowy zawieranej z podwykonawcą/
podwykonawcami obowiązku zachowania poufności informacji wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu, jeśli dotyczy.
DOSTAWCA zobowiązuje się do wykorzystania informacji wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu, wyłącznie do celów realizacji zawartej umowy.
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji powszechnie wiadomych,
informacji upublicznionych w związku z realizacją przez Grupę Azoty S.A. obowiązków
informacyjnych wynikających z posiadania statusu spółki publicznej przez Grupę Azoty S.A
oraz informacji udostępnianych na żądanie organu, który zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, uprawniony jest do żądania ujawnienia takich informacji.
Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas w którym informacje wskazane ust.
1 zachowują swój poufny charakter.
DOSTAWCA może ujawniać Informacje, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu
jedynie tym pracownikom/współpracownikom, którym będą one niezbędne do wykonania
powierzonych im czynności i tylko w zakresie w jakim jest to konieczne dla wykonania
umowy. DOSTAWCA zobowiązuje się poinformować pracowników/ współpracowników, którzy
uczestniczą w realizacji umowy lub mają styczność z informacjami o których mowa w ust.1
niniejszego paragrafu o obowiązkach wynikających z umowy. DOSTAWCA ponosi
odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z umowy przez
powyższe osoby.
Obowiązek zachowania poufności ustaje w każdym czasie, w przypadku pisemnej zgody
stron umowy co do zakresu, terminu i sposobu upublicznienia postanowień umowy oraz
informacji, o których mowa w ust.1, ppkt b) niniejszego paragrafu .
W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie przez
kontrahenta umowy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ma prawo żądać od
DOSTAWCY zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde naruszenie. W przypadku,
gdy kara umowna określona w zdaniu pierwszym nie pokryje wielkości poniesionej szkody,
Grupie Azoty ZAK S.A. przysługuje również prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, przewyższającego wysokość ww. kary umownej.
§ 7.

1. ODBIORCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie opóźnienia w dostawie
przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni. Prawo odstąpienia może być wykonywane w
formie pisemnego oświadczenia złożonego w terminie … (termin dostawy + 6 tygodni)
tygodni od dnia podpisania umowy.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy, ODBIORCA może żądać naprawienia szkody m.in.
poprzez obciążenie DOSTAWCY kosztami i wydatkami związanymi z powierzeniem wykonania
dostawy innemu DOSTAWCY.
§ 8.
Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych z
następujących tytułów:
1. ODBIORCA może naliczyć DOSTAWCY kary umowne:
a) za opóźnienie wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia
umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
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b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
DOSTAWCY, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego netto.
c) za nieterminowe usunięcie awarii, wad czy usterek powstałych w okresie gwarancji w
wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
d) w przypadku innego naruszenia postanowień Umowy przez DOSTAWCĘ, Grupa Azoty
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ma prawo żądać od DOSTAWCY zapłaty kary umownej w
wysokości 1.000,00 złotych za każde naruszenie z osobna.
2. DOSTAWCA może naliczyć ODBIORCY karę umowną za odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie ODBIORCY, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia
umownego netto.
3. Jeżeli którakolwiek z kar umownych, o których jest mowa wyżej, nie pokrywa poniesionej
szkody, Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.
4. Z ważnych przyczyn, w szczególności wykonywania dostawy w sposób nienależyty,
zagrożenia dotrzymania terminów umownych lub ich przekroczenia, ODBIORCA może zlecić
wykonanie dostawy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko DOSTAWCY, co nie będzie
ograniczać prawa do nałożenia kar umownych lub roszczeń odszkodowawczych. Przepisu art.
480 Kodeksu cywilnego nie stosuje się
§ 9.
1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220,
ulica Mostowa 30A, zwana dalej: Administratorem, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania
danych osobowych w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zebranych
w związku z realizacją Umowy od osoby będącej jej stroną, jest ich Administratorem.
2. Dane kontaktowe Administratora: Nr. tel.: +48774812000, Nr. Fax +484812999, adres e-mail:
zak@grupaazoty.com.
3. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: iod.zak@grupaazoty.com,
nr tel. +48 77 481 30 01
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczeń z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi zawierana Umowa.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz wykonania
Umowy.
5. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będzie/ będą:
6. w ramach Grupy Azoty ZAK S.A. – jednostki/ komórki organizacyjne odpowiedzialne za
realizację i rozliczenie Umowy oraz ewentualną windykację należności w przypadku
niewywiązywania się z jej postanowień przez Dostawcę.
7. w ramach podmiotów spoza Grupy Azoty ZAK S.A. – instytucje upoważnione z mocy
przepisów prawa, kancelaria/ kancelarie prawne świadczące obsługę prawną, podmiot/
podmioty ubezpieczające transakcje z wydłużonym terminem płatności, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia Umowy
oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcze i audytorskie dla Administratora.
8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań
Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów
prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe
będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego.
10. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
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skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna Pani/ Pan, że
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
11. Jeżeli Dostawca udostępniać będzie - na potrzeby realizacji Umowy – dane osobowe swoich
pracowników i/lub współpracowników, zobowiązany jest uzyskać zgodę tych pracowników
i/lub współpracowników (pracowników ewentualnych podwykonawców) na udostępnienie ich
danych osobowych o ile udostępnienie nie odbędzie się na podstawie innych przesłanek
określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, oraz spełnić w imieniu Grupy
Azoty Zakłady Azotowe S.A. obowiązek informacyjny względem tych pracowników i/lub
współpracowników zgodnie z poniższą treścią:
KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kontrahentów
1. Ochrona danych osobowych w ramach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO)1
Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbierają:
spółka lub spółki z grupy kapitałowej – Grupa Azoty („Grupa Azoty”) zawierające umowę
z kontrahentem lub współpracujące z kontrahentem w oparciu o stałe lub jednorazowe
zamówienia – jako samodzielni administratorzy danych osobowych;
spółki z Grupy Azoty – jako współadministratorzy danych kontaktowych kontrahentów,
gromadzonych w ramach bazy kontrahentów Grupy Azoty („Baza Kontrahentów”).
Spółki z Grupy Azoty (łącznie „Spółki” lub „my”), jak również dane kontaktowe właściwych
inspektorów ochrony danych, wymienione są w Załączniku nr 1.
W przypadku, o którym mowa w punkcie a) powyżej, administratorem (administratorami)
będzie dana Spółka (Spółki) z Grupy Azoty, która zawarła / zawarły umowę lub współpracują z
kontrahentem
w oparciu o stałe lub jednorazowe zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w punkcie b) powyżej, współadministratorami będą Spółki
z Grupy Azoty, wymienione w Załączniku nr 1.
W niniejszej klauzuli informujemy o sposobach, w jakie dane osobowe są wykorzystywane, a
także
o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli
macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na właściwy dla danej
Spółki adres e-mail wskazane w Załączniku nr 1.
2. Zakres informacji
W niniejszej klauzuli Spółki informują o wszelkich formach wykorzystywania danych
osobowych na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:
1) dostawcami lub kontrahentami Spółki,
2) podwykonawcami dostawców lub kontrahentów Spółki,
3) wspólnikami,
pracownikami,
przedstawicielami
ustawowymi,
pełnomocnikami,
reprezentantami dostawców, kontrahentów lub ich podwykonawców,
4) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur
w ramach współpracy z dostawcami lub kontrahentami
1

Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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(łącznie „Państwo” lub „Kontrahenci”).
3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
3.1 Dane podawane przez Kontrahentów
W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Spółką, mogącą polegać w szczególności
na świadczeniu przez Państwa lub organizację przez Państwa reprezentowaną usług lub
dostarczaniu towarów do Spółki lub współpracy przez podmioty pośredniczące, możemy
przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
5) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy
korespondencyjne,
6) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer
PESEL),
7) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
8) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną
funkcję,
9) posiadane doświadczenie lub uprawnienia,
10) numer rachunku bankowego.
W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie
danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy
oraz obsługi współpracy pomiędzy Państwem oraz Spółką. Dotyczy to również sytuacji, w
której Spółki cyklicznie lub jednorazowo zamawiają od Państwa towary lub usługi.
W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych
osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do
zawarcia umowy pomiędzy Państwem a podmiotem trzecim (np. gdy są Państwo
podwykonawcą Kontrahenta).
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań
przez Spółkę (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości
realizacji lub wystawienia faktury).
Dane kontaktowe Kontrahentów wskazane w pkt a-f będą przetwarzane przez Spółki
z Grupy Azoty jako współadministratorów danych dla celów tworzenia Bazy Kontrahentów.
Z danych mogą skorzystać Spółki z Grupy Azoty wskazane w Załączniku nr 1 w celu
kontaktu z Kontrahentem (np. wysłania zapytania ofertowego, złożenia zamówienia etc.).
3.2 Dane zbierane z innych źródeł
Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak
rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez Państwa
informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do
danych
dostępnych
publicznie
w odpowiednich rejestrach.
Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo
zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych
obejmie
w takim przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z
Kontrahentem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu lub
zmianie danych kontaktowych.
Możemy pozyskiwać także dane osobowe podwykonawców Kontrahentów od
Kontrahentów, którzy dostarczyli Spółce takie dane w celu obsługi współpracy pomiędzy
Kontrahentem a Spółką.
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4. Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych
4.1 Podstawy prawne przetwarzania danych
Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa,
jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką lub Spółkami lub do
podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych Spółek
lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych
osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie
przepisów prawa;
c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółek lub strony
trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie
zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a
Państwa prywatnością.
Takimi uzasadnionymi interesami są:
a) umożliwienie Spółkom kontaktu z Kontrahentami oraz obsługi danej umowy;
b) wykorzystywanie danych kontaktowych Kontrahentów w ramach Bazy Kontrahentów;
c) przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków
wynikających
z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych;
d) zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej;
e) prowadzenie procesów audytu wewnętrznego w Grupie Azoty;
f) ustalanie lub dochodzenie przez Spółki współpracujące z Kontrahentem roszczeń
cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi
roszczeniami;
g) weryfikacja wiarygodności Kontrahenta;
h) weryfikacja Kontrahentów w publicznych rejestrach.
4.2 Okresy przetwarzania danych ustalone dla poszczególnych celów

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla
jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione
podstawowe cele, jakie realizują Spółki poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz
okresy, przez jakie je przetwarza.
Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

Wypełnianie zobowiązań umownych

Okres trwania umowy pomiędzy
Kontrahentem oraz Spółką

Wymiana danych kontaktowych o
Kontrahentach w ramach Grupy Azoty

Do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych przez Kontrahenta

Przechowywanie dokumentacji dla celów
wykazania spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa,
w szczególności ustawy o rachunkowości
i ustawy - Ordynacja podatkowa

Okres wskazany we właściwych przepisach
prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie,
liczone od końca roku kalendarzowego,
w którym nastąpiło np. wystawienie faktury

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Spółki:
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1) dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółki roszczeń cywilnoprawnych w ramach

prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez
odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż
przez 3 lata od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia oraz
2) w celach wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania
ze środków publicznych - przez odpowiednie okresy wskazane w umowach oraz we
właściwych przepisach regulujących udzielanie dofinansowania – co do zasady są to
okresy 5-letnie.
5. Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom
5.1 Przekazywanie danych osobowych w ramach Grupy Azoty:
Możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom z Grupy Azoty. Dotyczy to
następujących sytuacji:
1) współadministrowania danymi kontaktowymi Kontrahentów w ramach Bazy
Kontrahentów
2) udostępniania dokumentacji upoważnionym komórkom audytu wewnętrznego
w Grupie Azoty w celach prowadzenia tego audytu;
3) świadczenia usług na rzecz Spółek przez inne spółki z Grupy Azoty, w szczególności
obsługi systemów informatycznych używanych do przetwarzania danych osobowych.
a. Przekazywanie danych osobowych poza Grupę Azoty:
Dane mogą być przekazywane odbiorcom spoza Grupy Azoty. Takimi odbiorcami są:
1) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak:
a) podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego dotyczącego systemów lub
narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych lub
podobne usługi,
b) podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,
c) podmioty świadczące usługi przygotowywania oraz wysyłki korespondencji.
Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać
Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko
w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółki i nie
będzie wykracza poza zakres celów wskazanych w pkt 4. Spółki mają kontrolę nad
działaniem takich podmiotów za pomocą prawa do przeprowadzania czynności
kontrolnych oraz odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.
2) inni administratorzy danych osobowych, tacy jak:
a) podmioty udzielające lub rozliczające dofinansowania ze środków publicznych
(w przypadku, gdy współpraca z Kontrahentem ma na celu realizację projektu, na
który zostało udzielone dofinansowanie ze środków publicznych),
b) podmioty uczestniczące w procesie ubezpieczania transakcji,
c) Biuro Informacji Gospodarczej,
d) instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy,
e) dostawcy usług kurierskich lub pocztowych,
f) podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność
audytorską oraz kancelarie prawne,
g) inni Kontrahenci lub podwykonawcy uczestniczący w procesie wykonywania umowy,
3) inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.
5.2 Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe przekazywane podmiotom spoza Grupy Azoty mogą być również
przetwarzane
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w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG"), który
obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
Państwa dane mogą zostać przesłane poza EOG (i) klientowi, dostawcy lub kontrahentowi
Spółek, jeżeli wymaga tego realizacja obowiązków na podstawie umowy zawartej
pomiędzy spółką z Grupy Azoty a Kontrahentem lub (ii) podmiotom będących dostawcami
systemów informatycznych oraz usług hostingowych.
Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Spółki wprowadzą
odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest
przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Spółki mogą przykładowo skorzystać
z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą podstawie standardowych
klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że
przeniesienie nastąpi na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji
Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych.
Mogą Państwo także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych
poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia, korzystając ze swoich praw
określonych w punkcie 6.
6. Prawa przysługujące Kontrahentom i korzystanie z nich
5.1 Przysługujące prawa
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez
Spółki. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są
nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie w sposób
określony w punkcie 6.2 poniżej. Spółki niezwłocznie skorygują takie informacje.
Ponadto, mają Państwo prawo do:
1) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółki uzyskają taką zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy
zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
2) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami
RODO;
3) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach
określonych przepisami RODO;
4) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane
jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółek lub
strony trzeciej;
5) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółkom
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego
formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego
administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółek i z zastrzeżeniem
własnych zobowiązań dotyczących poufności.
Spółki będą weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają
charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
W odpowiedzi na Państwa żądanie Spółki mogą poprosić o zweryfikowanie Państwa
tożsamości lub podanie informacji, które pomogą Spółkom lepiej zrozumieć sytuację.
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Spółki dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa
żądania nie zostaną spełnione.
5.2 Korzystanie z przysługujących Państwu praw
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość za pomocą poczty
elektronicznej na adres właściwej spółki, wskazany w Załączniku nr 1 lub wysłać
zgłoszenie w formie pisemnej pod adres korespondencyjny wskazany w tym załączniku
z dopiskiem – „Ochrona danych – kontrahenci”.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Spółki
Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo
prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na
Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych
osobowych (takich jak np. zmiana adresu e-mail). Zachęcamy do regularnego sprawdzania
poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.
7. Aktualizacje klauzuli informacyjnej
Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 19.09.2018 r. i może podlegać dalszym
zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych
zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli,
które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem
odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach
z Kontrahentami.
12. W przypadku braku realizacji obowiązku wskazanego w ust. 11, co skutkować będzie
sankcjami wobec Odbiorcy niezależnie od ich charakteru, DOSTAWCA zobowiązuje się
zwolnić z Odbiorcę z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie w szczególności poprzez
zaspokojenie roszczeń osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
13. DOSTAWCA wyraża zgodę na przeprowadzenie audytów przez audytorów ODBIORCY, po
wcześniejszym uzgodnieniu z DOSTAWCĄ szczegółów ich realizacji. Wyniki audytu będą
traktowane jako informacje poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że
ujawnienie to zostanie wyraźnie przez Strony uzgodnione lub związane jest z toczącym się
lub mającym zostać wszczętym postępowaniem prowadzonym przez organy administracyjne,
organy prowadzące postępowanie przygotowawcze lub sądy.
14. W przypadku, kiedy podczas przeprowadzonego audytu stwierdzone zostaną niezgodności,
DOSTAWCA podejmie (lub zaplanuje – gdy wymagają dłuższego terminu wdrożenia) działania
korygujące/zapobiegawcze, w celu usunięcia niezgodności. DOSTAWCA poinformuje
ODBIORCĘ o statusie podjętych działań.
15. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, a także oświadczenia każdej ze stron
w ramach umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16. W przypadku wystąpienia sprzeczności między zapisami umowy i treścią załączników,
decydujące znaczenie mają zapisy umowy.
17. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
18. Ewentualne spory wynikłe z postanowień umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
siedziby ODBIORCY.
19. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
DOSTAWCY i dwa dla ODBIORCY.
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