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§ 1 

Postanowienia Ogólne 
 

1. Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oznaczają: 
 
„OWS”  - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, 
 
"Grodno" lub „Sprzedający” - Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000341683, posiadającą NIP: 536-10-97-644 albo INEGRO spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529053 albo "BaRGo" spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dziekanowie Polskim wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000165365 
albo „Magma” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000678342 albo każdą inną Spółkę w stosunku do której Grodno S.A. jest spółką 
dominującą  w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, 
 
„Kontrahent” lub „Kupujący” - osobę fizycznę, jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej lub osobę prawną dokonującą zakupu Produktów u 
Sprzedającego. Na potrzeby niniejszych OWS Kontrahentem nie jest konsument, tj. 
osoba fizyczna dokonującą z Grodno czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z 
jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
 
„Produkt” - produkty sprzedawane przez Grodno, 
 
„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy na terenie Reczypospolitej Polskiej,  
 
„Siła wyższa” - każdą okoliczność, która zachodzi po zawarciu umowy i jest 
niezależna od woli Stron, uniemożliwia wykonanie zobowiązań umownych, oraz której 
skutków nie można było uniknąć, względnie której działanie zapoczątkowane jest 
przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, które nie mogą być przewidziane - a jeśli 
mogą być przewidziane to są nieuniknione. Zdarzeniami siły wyższej są w 
szczególności: blokady, cywilne zamieszki, bunty, wojny, klęski naturalne, eksplozje, 
pożary, szkody wyrządzone przez wodę, wiatr, warunki klimatyczne lub 
zanieczyszczenie środowiska, przerwy w produkcji, opóźnienia w dostawach 
Produktów przez ich producentów lub importerów,  lub rządowe interwencje, 
 
„Dostawca” - dostawca dostarczający Produkty i usługi do  Grodno, w szczególnosci 
producent lub importer Produktów. 
 
„Strony” –  Grodno oraz Kontrahent. 
 
2. OWS mają zastosowanie do sprzedaży Produktów dokonywanej przez Grodno na 
rzecz Kontrahentów, chyba że umowa sprzedaży zwarta przez Grodno z 
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Kontrahentem co najmniej w formie dokumentowej stanowi inaczej. Jeżeli 
Kontrahent pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Grodno przyjęcie przez 
Kontrahenta OWS przy jednym zamówieniu przyjmuje się ich akceptację dla 
wszystkich pozostałych zamówień i umów zawieranych między Stronami  
 
3. OWS stanowią integralną cześć oferty składanej przez Grodno lub zawartej przez 
Grodno z Kontrahentem umowy – bez względu na nazwę takiej umowy o ile odnosi 
się ona do sprzedaży Produktów na rzecz Kontrahenta. W szczególności OWS mają 
zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, dostawy jak również umów o dzieło, 
umów o roboty budowlane i innych umów o świadczenie usług, zawieranych przez 
Kontrahenta z Grodno.   
 
 
4. W stosunkach prawnych pomiędzy Grodno a Kontrahentem obowiązują wyłącznie 
OWS. W żadnym razie nie mają zastosowania ogólne warunki umów (sprzedaży, 
dostaw lub podobne) stosowane przez Kontrahentów – dotyczy to także sytuacji gdy 
w złożonym dokumencie lub w inny sposób (choćby dorozumiany) Kontrahent 
wskazał jako wyłącznie obowiązujące (lub uzupełniające) w relacjach pomiędzy 
Grodno a Kontrahentem ogólne warunki Kontrahenta, także wtedy gdy Grodno nie 
sprzeciwiło się wyraźnie tym warunkom. Zmiany i uzupełnienia OWS wymagają 
pisemnej zgody stron pod rygorem nieważności.   
 

§ 2 
Oferty 

 
1. O ile Strony nie zawrą umowy w formie pisemnej zastosowanie mają 
postanowienia ust. 2-5 poniżej. 
 
2. Jeżeli adresat, do którego oferta Grodno została skierowana, bez zastrzeżeń 
przyjmie ofertę, rozumie sie przez to, iż podmiot ten, zapoznał się i wyraża zgodę, 
aby sprzedaż została dokonana z zastosowaniem OWS. Za przyjęcie oferty rozumie 
się w szczególnosci dokonanie jakiejkolwiek płatności wynikającej z oferty (np. 
zaliczki) bądź też czynnosci faktyczne podjęte przez adresata oferty zmierzające do 
jej realizacji.   
 
3. Grodno jest związane ofertą w terminie w niej oznaczonym, a jeżeli termin ten nie 
został oznaczony przez okres 30  dni od dnia jej wysłania adresatowi oferty.  
 
4. Oferta może być przyjęta wyłącznie w całości, bez zastrzeżeń, zmian czy 
uzupełnień. Dotyczy to także w sytuacji gdy w treści samej oferty nie wskazano 
wyraźnie, że może być ona przyjęta bez zastrzeżeń. W razie zgłoszenie przez 
adresata oferty zastrzeżeń (zmian i uzupełnień) brak wyraźnej akceptacji Grodna 
tych zastrzeżeń jest równoznaczny z realizacją oferty zgodnie z jej pierwotnym 
brzmieniem złożonym przez Grodno.  
 
5. W przypadku zawarcia umowy na model Produktu, który został wycofany z 
produkcji przez Dostawcę,  Grodno ma prawo zmienić zamawiany model Produktu na 
aktualnie produkowany ekwiwalentny model, powiadamiając o tym Kontrahenta z 
podaniem nowej ceny – jeżeli ulegnie zmianie. Brak odpowiedzi Kontrahenta w 
terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na zmianę zamawianego 
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modelu na model wskazany przez Grodno. Brak zgody Kupującego na zmianę modelu 
Produktu skutkuje automatycznie odmową realizacji zamówienia przez Grodno albo 
rozwiązaniem zawartej umowy sprzedaży.  
6. Zamówienie Kontrahenta powinno być podpisane przez osoby uprawnione do 
działania w jego imieniu. Domniemuje się, że osoba podpisująca zamówienia i 
posłgująca się pieczątką Kontrahenta lub/i wysyłajaca zamówienia z domenty 
interentowej Kontrahenta lub z jego numeru telefonu lub na papierze firmowym 
Kontrahenta ma prawo do działania w imieniu Kontrahenta i zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań. 
7. W każdym wypadku Sprzedający ma prawo uzależnić realizację Umowy od 
dokonania przedpłaty lub przedstawienia przez Kupującego odpowiedniego 
zabezpieczenia wykonania Umowy. W przypadku ustalenia przez Strony terminów 
płatności za Produkt w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za 
sobą natychmiastową wymagalność pozostałej części ceny a jeśli Produkt nie został 
jeszze wydany Kontrahentowi także możliwość wstrzymania jego wydania. 
 

§ 2 
Zastrzeżenie własności 

 
1. Grodno zastrzega sobie na sprzedawanym Produkcie prawo własności aż do  
zapłaty  całości ceny sprzedaży określonej w umowie łączącej strony. Grodno 
stosownie do treści art. 589 Kodeksu cywilnego w związku z art. 89 Kodeksu 
cywilnego pozostaje właścicielem Produktu aż do czasu zapłaty przez Kontrahenta 
pełnej ceny sprzedaży. 
2. Do czasu zapłaty ceny sprzedaży określonej powyżej Kontrahent będzie 
zobowiązany do używania Produktów  zgodnie z zasadami ich prawidłowej 
eksploatacji oraz w sposób zgodny z instrukcją  ich używania. W przypadku braku 
zapłaty jakiejkolwiek części ceny sprzedaży po dostawie Produktu Sprzedający po 
wystosowaniu wezwania  do zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży (wystarczająca 
będzie komunikacja drogą e-mail na uprzednio wskazany adres Kontrahenta) i 
niezapłaceniu przez Kontrahenta ceny sprzedaży w wyznaczonym mu terminie, 
uprawniony jest do odstąpienia od umowy i odebrania Produktu z miejsca pod który 
został on dostarczony. W razie odebrania Produktu Sprzedający może żądać od 
Kontrahenta wynagrodzenia za zużycie lub/i uszkodzenie Produktu – stosownie do 
art. 591 Kodeksu cywilnego, w wysokości stanowiącej 2% jego wartości za każdy 
dzień jej używania. Kontrahent zostanie obciążony dodatkowo udokumentowanymi 
kosztami odebrania Produktu.  
3. W przypadku podjęcia przez osoby trzecie egzekucji z Produktu, Kontrahent jest 
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia na piśmie egzekwującego wierzyciela, 
że Produkt jest własnością Sprzedającego oraz niezwłocznego powiadomienia 
Sprzedającej o egzekucji i osobie egzekwującego wierzyciela.  
4. O zastrzeżeniu prawa własności Kontrahent obowiązany jest poinformować 
ewentualnych dalszych nabywców. 
5. W razie gdy przedmiotem sprzedaży jest więcej niż jeden Produkt a Kontrahent 
uiścił jedynie cześć ceny sprzedaży Grodno ma prawo dokonać jej zaliczenia na 
wybrane przez siebie Produkty i odstąpić od umowy sprzedaży w całości lub w  
pozostałej części. 
 
 
 



 5 

§ 3 
Dostawa 

 
1. W razie nieokreślenia w umowie sprzedaży warunków dostawy Produkty winny być 
odebrane przez Kontrahenta na jego własny koszt i ryzyko z punktu handlowego 
Grodno wskazanego w umowie lub ofercie.  
2. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia Produktu przechodzi 
na Kontrahenta w momencie jego wydania, a w przypadku dostarczenia na adres 
wskazany przez Kontrahenta w momencie przystąpienia do czynności 
rozładunkowych przez Kontrahenta. O ile w umowie lub ofercie nie zastrzeżono 
inaczej Grodno nie jest zobowiązana do rozładunku Produków. Szkody powstałe 
podczas rozładunku obciążają Kontrahenta, nawet jeśli rozładunku dokonuje fizycznie 
kierowca Grodno (lub przewoźnika zaaranżowanego przez Grodno) na prośbę 
Kontrahenta.  
3. Jeśli Kontrahent popadnie w zwłokę w odbiorze Produktu, wówczas ryzyko 
przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia Produktu przechodzi na 
Kontrahenta od dnia następnego po dniu wskazanym przez Grodno jako termin 
realizacji zamówienia. 
4. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do realizacji zamówień 
częściami. 
5. Kontrahent ma prawo dokonywać reklamacji ilościowych odnośnie Produktów 
wyłącznie w momencie jego odbioru. Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym zakresie 
podczas czynności odbiorowych wyklucza możliwość późniejszego powoływania się 
przez Kontrahenta na braki ilościowe.  
6. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio również do wad produktów 
widocznych „gołym okiem”, w szczególności wad opakowań (w tym zbiorczych) lub 
wad będących skutkiem niewłaściwego przewozu Produktów (takie jak stłuczenia, 
zadrapania, pęknięcia).  
7. Do momentu realizacji dostawy Sprzedający ma prawo jednostronne odstąpić od 
umowy sprzedaży. Z tego tytułu Kontrahentowi nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Sprzedającego.  
8. Wszystkie rysunki techniczne, szkice, specyfikacje i wszelka inna dokumentacja 
udostępnione przez Sprzedającego stanowią jego własność i nie można ich powielać 
dla użytku strony trzeciej, bez pisemnej zgody Sprzedającego. 
 
 

§ 4 
Termin realizacji dostawy  

 
1. Dostawa Produktu realizowana jest w terminie wskazanym w umowie lub ofercie z 
zastrzeżenim postanowień poniższych. Jeśli termin dostawy podano w ujęciu 
tygodniowym, dostawa zrealizowana w pierwszym dniu roboczym tygodnia 
następującego po tygodniu wskazanym jako data dostawy jest uważana za 
zrealizowaną terminowo w myśl OWS. Termin realizacji zaczyna bieg po wyjaśnieniu 
z Kontrahentem wszelkich kwestii technicznych lub spornych między stronami. 
2. Sprzedający może jednostronnie zmienić ustalony już termin realizacji dostawy w 
przypadku: 
a)  zgłoszenia takiej potrzeby przez Kontrahenta, 
b) opóźnienia w dostawie Produktów, którego dopuścił się podwykonawca 
Sprzedającego lub producent albo importer Produktów, 
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c) zadziałania siły wyższej, 
d) wymuszonego zatrzymania lub opóźnienia realizacji dostawy na wniosek służb 
państwowych, 
e) wystąpienia opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez Kontrahenta (wówczas 
termin dostawy ulega przesunieciu o łączną ilość dni opóźnienia w regulowaniu 
zobowiązań przez Kontrahenta), 
f) pisemnych uzgodnień pomiędzy stronami. 
3. W odniesieniu do ust. 2 lit a), e) lub f)  Sprzedający obciąży Kontrahenta kosztami 
magazynowania Produktu ponad ustalony początkowo termin realizacji dostawy 
opłatą w w wysokości 0,35 % wartości Produktów za każdy dzień magazynowania.  
Jeśli opóźnienie w odbiorze Produktu przekracza dwa tygodnie lub przez ten okres 
Kontrahent odmawia przyjęcia Produktu, Sprzedającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w całości lub części. W przypadku odstąpienia od umowy z 
tejże Kontrahent zapłaci Grodno karę umowną w wysokości 20% wysokości ceny 
brutto przewidzianej w Umowie. Sprzedający może dochodzić odszkodowania 
przenoszącego wysokość kary umownej. 
4. W przypadku opóźnienia dostawy Sprzedający poinformuje Kontrahenta o 
przewidywanym opóźnieniu dostawy, przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym 
nowym terminie dostawy. W razie opóźnienia w dostawie Sprzedający nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Kontrahenta, chyba że opóźnienie 
nastąpiło z winy umyślnej Sprzedającego.  
5. Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania dostawy w przypadku przekroczenia 
bądź anulowania przyznanego Kontrahentowi limitu kredytowego. Bez uszczerbku dla 
uprawnień określonych w ust. 4 powyżej w takim wypadku dostawa zostanie 
opóźniona o ilość dni jaka upłynęła od daty przekroczenia limitu kredytowego do daty 
osiągnięcia stanu zobowiązań Kontrahenta poniżej ustalonego limitu kredytowego lub 
jego przywrócenia.  
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie Produktu jest niemożliwe 
lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych, w szczególnosci gdy wynika to z 
przyczyn zależnych od Dostawcy. Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania 
Kontrahenta o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba że 
okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 
30 dni, każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do 
żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie Produktu 
częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej 
części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym. 
 
 
 

 
§ 5 

Ceny 
 
1. O ile w umowie bądź ofercie nie wskazano inaczej podana cena jest ceną netto do 
której zostanie doliczony podatek VAT według właściwej stawki. Koszt bębnów nie 
jest wliczony w cenę Produktu i każdorazowo ujęty jest w fakturze VAT w odrębnej 
pozycji.  Kontrahent ma prawo na swój koszt dokonać zwrotu bębna w ciągu 120 dni 
od daty wystawienia faktury przy czym zwrot możliwy jest wyłącznie w tym oddziale 
Grodno w którym dokonano zakupu. W sytuacji gdy bęben będzie pełnowartościowy i 
nieuszkodzony wówczas Grodno zwróci Kontrahentowi koszt bębna ujęty w fakturze 
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w terminie tożsamym z terminem płatności za nabyty przez Kontrahenta Produkt 
wskazany w korygowanej fakturze. Termin zwrotu kosztu bębna liczony jest od dnia 
potwierdzenia przez Kontrahenta otrzymania faktury korygującej. Zwroty bębnów po 
120 dniach nie będą przyjmowane.  
2. W sytuacji gdy cena sprzedaży w umowie lub ofercie została wskazana w innej 
walucie niż waluta polska Kontrahent nie ma prawa dokonać płatności w walucie 
polskiej. W tym zakresie OWS stanowią czynność prawną wykluczającą możliwość 
dokonania płatności w walucie polskiej.  
3. Datą płatności jest data uznania rachunku bankowego Grodno. 
4. Jeżeli Kontrahent zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Grodno, to wszelkie 
jego uprawnienia wynikające z zawartej umowy i OWS są zawieszone do czasu 
dokonania pełnej zapłaty nawet gdyby działania Grodno wskazywały inaczej.  
5. W przypadku gdy Kontrahent ma wobec Sprzedającej kilka długów wymagalnych, 
chociażby wynikały one z innego tytułu niż zobowiązanie do zapłaty ceny sprzedaży, 
Sprzedająca będzie uprawniona do zaliczenia wpłaty dokonanej przez Kontrahenta z 
w pierwszej kolejności na należności uboczne, w tym w szczególności odsetki, 
związane z długiem najdawniej wymagalnym oraz należność główną z tytułu tego 
długu, niezależnie od wskazania Kontrahenta, którego długu dotyczy wpłata. 
Uprawnienie do zaliczenia wpłaty dokonanej przez Kontrahenta w pierwszej 
kolejności na należności uboczne, w tym w szczególności odsetki, oraz na należność 
główną przysługuje Sprzedającej również w przypadku gdy Kontrahent zalega z 
zapłatą na rzecz Sprzedającej tylko jednego długu. 
6. Koszty montażu Produktu obciążają Kontrahenta i są fakturowane oddzielnie, 
według stawek Grodno, chyba że w ofercie lub umowie wskazano inaczej.  
7. Sprzedający jest uprawniony do dokonania zmiany cen w przypadku, gdy kursy 
walut wpływające bezpośrednio na ceny Produktów importowanych, opłaty 
importowe, podatki lub inne opłaty ulegną zmianie od momentu wysłania oferty lub 
zawarcia umowy do momentu dostawy Produktu. 
8. O ile w umowie lub w ofercie nie postanowiono inaczej płatność za Produkt winna 
być dokonana przed jego odbiorem.W razie opóźnienia w zapłacie należności 
Kontrahent zapłaci Grodno odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności stopy 
odsetek ustawowowych, a o ile w dacie opóźnienia obowiązujące ustawodawstwo 
będzie przewidywać wyższą wysokośc odsetek maksymalnych wówczas zastosowanie 
znajdą każdorazowo obowiązujące wówczas odsetki maksymalne. 
9. Kontrahent nie ma prawa do dokonywania potrącenia przysługujących mu wobec 
Grodno wierzytelności z wierzytelnościami Grodno wobec Kontrahenta wynikającymi 
z umowy sprzedaży. Kontrahent nie może przenieść wierzytelności przysługujących 
mu wobec Grodno na osobę trzecią (przelew) bez uprzedniej zgody Sprzedającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
10. W przypadku opóźnienia w płatności faktury przekraczającego 14 dni, z dniem 
doręczenia Kontrahentowi dokumentowej wersji wezwania do zapłaty od Grodno 
wymagalne stają się wszystkie istniejące zobowiązania Kontrahenta wobec Grodno, 
chociażby termin ich wymagalności jeszcze nie nastąpił. Ponadto, z dniem doręczenia 
Kontrahentowi opisanego w poprzednim zdaniu wezwania do zapłaty, zobowiązania 
Grodno wobec Kontrahenta wynikające z przyjętych, ale jeszcze niezrealizowanych 
zamówień uzależnione są od dokonania przedpłaty w wysokości 100 % wartości 
zamówienia. 
11. Faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur i duplikaty faktur korygujących 
wystawiane przez  Grodno mogą, co do zasady,  być przesyłane w formie 
elektronicznej.  
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§ 6 
Odpowiedzialność 

 
1. W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie odpowiedzialność Grodno wobec 
Kntrahenta ograniczona jest do ceny sprzedaży Produktów z dostawy których wynika 
bezpośrednio roszczenie Kontrahenta. Wyłączona jest odpowiedzialność 
Sprzedającego za utracone korzyści Kontrahenta. 
2. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedajacego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
i prawne sprzedanego Produktu.   
3. Dostarczone Produty mogą być objete gwarancjami udzielonymi przez ich 
producentów przy czym Sprzedający nie odpowiada za realizację gwarancji udzielonej 
przez producenta Produktu. 
 

§ 7 
Odstąpienie 

 
1. W przypadku sprzedaży towarów pochodzących od Dostawcy, 
wstrzymanie/ograniczenie prac lub wstrzymanie/ograniczenie realizacji dostawy od 
tego Dostawcy, bez względu na przyczynę, upoważnia Sprzedającego do odstąpienia 
od umowy z Kontrahentem  częściowo lub całkowicie w takim zakresie, w jakim 
umowa obowiązuje Sprzedającego. 
2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 odpowiedzialność Sprzedającego za 
odstąpienie od umowy jest wyłączona. Z prawa do odstąpienia Sprzedający może 
skorzystać najpóźniej do upływu temrinu realizacji danego zamówienia wobec 
Kontrahenta.  
3. Niezależnie od postanowień ust. 1 Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy gdy: 
• Kontrahent nie zapłaci ceny lub jakiejkolwiek jej części (w tym zaliczki) w 
uzgodnionym terminie (w tym zakresie Sprzedający będzie uprawniony do 
odstąpienia od umowy lub jej części dotyczącej), 
• posiada informacje uzasadniające wątpliwości dotyczące możliwości spełnienia 
świadczenia przez Kontrahenta ze względu na jego stan majątkowy, 
• Kontrahent nie współdziała ze Sprzedającym w ustalonym zakresie czynności 
zmierzających do realizacji umowy.  
4. Z prawa do odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 3 Sprzedający może 
skorzystać najpóźniej w terminie 60 dni od daty upływu terminu zapłaty ceny 
sprzedaży.  
 

§ 8 
Poufność  

 
1. Grodno i Kontrahent zobowiązują zachować w tajemnicy wszelkie informacje 
uzyskane w ramach ich współpracy regulowanej niniejszym OWS, w szczególności 
informacje dotyczące warunkow handlowych jakie między nimi obowiązują przez 
okres 10 lat od daty ostatniej umowy sprzedaży między stronami.  
2. Grodno ma prawo ujawnienia warunków umów obowiązujacych między Stronami  
każdemu podmiotowi należącemu do grupy Grodno, potencjalnym nabywcom 
majątku Grodno lub/i ww. podmiotów (w szczególnosci w drodze transakcji 
dotyczącej aktywów/udziałów), instytucjom finansującym, ubezpieczycielom, 
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audytorom, doradcom prawnym oraz zawsze właściwym władzom, jeśli wymagają 
tego przepisy prawa. Kontrahent nie ma prawa informować publicznie o fakcie 
zawarcia umowy ze Sprzedającym ani też składać jakichkolwiek publicznych 
oświadczeń w tym zakresie bez uprzedniej zgody Grodno.   
3. Wobec faktu, iż korzystanie z oferty oraz kontakt z Grodno, może się łączyć z 
przetwarzaniem danych osobowych Kontrahenta, może zapoznać się on z Klazulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 
do niniejszego OWS.  
 

 
§ 9 

Oświadczenia 
 

Grodno oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

 
 

§ 10 
Zmiany 

 
1. Grodno  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do OWS .Wszelkie zmiany 
wprowadzone do OWS zostaną uznane za potwierdzone, jeżeli Kontrahent nie 
doręczy pisemnego zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania OWS.  
2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS pozostałe postanowienia 
nie tracą swojej ważności.  
3. Do relacji umownych między Stronami mają zastosowanie wyłącznie przepisy 
prawa polskiego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie 
sąd właściwy dla miejsca siedziby rejestrowej  Grodno.  
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Załącznik nr 1 do OWS – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO”) 
informuję, iż: 

I. Administratorem Danych Osobowych jest GRODNO S.A., Ul. Kwiatowa 14, 05-126 Michałów Grabina (dalej 
„GRODNO”) albo INEGRO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529053 albo "BaRGo" spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Dziekanowie Polskim wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000165365 albo „Magma” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Szczecinie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000678342 albo 
każda inną Spółkę w stosunku do której Grodno S.A. jest spółką dominującą  w rozumieniu Kodeksu spółek 
handlowych – w zależności od tego której z ww. spółek dane osobowe są przekazywane. . 

II. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających 
wymagania określone w przepisach prawa.  

III. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:  
1. zawarcia i realizacji umów m. in. sprzedaży produktów, świadczenia usług montażu, serwisu, transportu, 

itp. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  
2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umów, w 

szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych – 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem a Administratorem – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w przypadku stosowania monitoringu i przetwarzania danych w 
postaci wizerunku – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci ochrony 
mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO, 

4.  realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
5. marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o 

promocjach, nowościach - na podstawie  – art. 6 ust. 1 lit f) RODO,  
6. statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych 

osobowych  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO 
7. w innych celach, szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach informacyjnych – na podstawie   art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO.  
IV. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów 

przetwarzania, a brak podania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w: 

• pkt. III.1-2-3 powyżej – uniemożliwi zawarcie i realizację umowy, 

• pkt. III.4 powyżej -  uniemożliwi wykonanie usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej, 

• pkt. III.5 powyżej - nie spowoduje negatywnych konsekwencji, 

• pkt. III.6-7 powyżej -  uniemożliwi realizację wskazanych celów.  
V. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych 

celów po czym dane będą przechowywane przez  okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez 
okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Dane 
Osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych 
określona w art. 6 ust. 1 RODO.  

VI. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa Ponadto Dane Osobowe mogą być powierzone innym podmiotom na podstawie 
umowy powierzenia zgodnie z art. 28 RODO, jeżeli ich współpraca z Grodno będzie uzasadniona opisanymi 
powyżej celami przetwarzania (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, 
finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem 
usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w tym także dostawcom i 
serwisantom. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu produktów i usług własnych poprzez 
przesyłanie drogą elektroniczną informacji o promocjach, nowościach odbiorcami Danych mogą być także agencje 
reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w 
zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Grodno.  

VII. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, a w przypadku 
przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody - także prawo do cofnięcia zgody, jeżeli jest to prawnie 
możliwe.   

VIII. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, 
swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

IX. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  

X. Dane Osobowe będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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XI. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych – IOD Grodno: iod@grodno.pl.  

 

mailto:iod@grodno.pl.

