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Ogólne Warunki Umowy  
Najmu Urządzeń Dozujących i Sprzedaży Wody Źródlanej  

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część umowy 
najmu urządzeń dozujących i sprzedaży wody źródlanej w 
butlach o poj. 18,9 l lub 11 l zawieranej pomiędzy Spółką a 
Klientem. Niniejsze Ogólne Warunki nie mają zastosowania 
do umów najmu urządzeń dozujących i sprzedaży wody 
źródlanej w ramach pakietu. 

2. Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w 
Umowie mają następujące znaczenia: 
a) Spółka – GetFresh sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Łopuszańskiej 38 B, 02-232 Warszawa, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000601049, 
NIP 701-054-65-95, BDO: 000323412, kapitał zakładowy 
5 000,00 zł. 

b) Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, 
która zawiera ze Spółką Umowę Najmu i Sprzedaży. 

c) Umowa lub Umowa Najmu i Sprzedaży – umowa 
najmu urządzeń dozujących i sprzedaży wody źródlanej 
zawierana pomiędzy Spółką a Klientem. 

d) Ogólne Warunki lub OWU – niniejsze Ogólne Warunki.  
e) Woda – woda źródlana dostarczana przez Spółkę na 

podstawie Umowy. 
f) Butle – butle o pojemności 18,9 l lub 11 l, w których 

dostarczana jest Klientowi Woda. 
g) Urządzenia Dozujące – urządzenia dozujące Wodę. 
h) Wyposażenie Dodatkowe – stojaki na Butle, podstawki 

pod Urządzenia lub inne wyposażenie związane z 
korzystaniem z Urządzeń lub Butli. 

i) Urządzenia – Urządzenia Dozujące oraz Wyposażenie 
Dodatkowe. 

j) Produkty Dodatkowe – kubki jednorazowe, kawa, 
herbata, syropy owocowe, woda w małych 
opakowaniach lub inne towary znajdujące się w ofercie 
Spółki, dostarczane do Klienta przy okazji dostaw Wody. 

3. O ile niniejsze Ogólne Warunki nie stanowią inaczej, Klient 
może kontaktować się ze Spółką w sprawach związanych z 
realizacją Umowy, w tym dokonać powiadomienia lub złożyć 
zamówienie przewidziane w niniejszych OWU,  
wykorzystując jeden z następujących sposobów komunikacji: 
- drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: 
obslugaklienta@getfresh.pl, 
- telefonicznie pod numerem infolinii + 48 801 205 805, 
- pisemnie na adres: GetFresh Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 
38 B, 02-232 Warszawa. 

4. Brak odpowiedzi ze strony Spółki na zamówienie złożone 
przez Klienta na podstawie niniejszych OWU nie będzie 
poczytywane za akceptację zamówienia, chyba że Spółka,  
w odpowiednim czasie przystąpi do jego realizacji. 

 
 
§ 2. Przedmiot Umowy 

 
1. Spółka zobowiązuje się oddać Klientowi do używania 

Urządzenia /-nie/ Dozujące oraz Wyposażenie Dodatkowe, w 
ilości i rodzaju zgodnie z warunkami szczegółowymi Umowy. 

2. Spółka zobowiązuje się do sprzedaży Klientowi, a Klient 
zobowiązuje się do zakupu i odbioru od Spółki Wody, którą 
Spółka dostarczy co dwa tygodnie lub z inną częstotliwością 
zgodnie z warunkami szczegółowymi Umowy, pod adres 
Klienta uzgodniony w Umowie, w ilości zgodnej z warunkami 
szczegółowymi Umowy. 

3. Klient zleca, a Spółka przyjmuje do wykonania co 6 miesięcy 
lub z inną częstotliwością zgodnie z warunkami 
szczegółowymi Umowy (+/-3 tygodnie) usługę czyszczenia i 
dezynfekcji Urządzeń Dozujących wyszczególnionych w 

warunkach szczegółowych Umowy, zwaną dalej 
„Sanityzacją”. 
 

 
§ 3. Używanie Urządzeń i Butli 

 
1. Urządzenia i Butle pozostają przez cały czas trwania Umowy 

własnością Spółki. Wartość Butli nie jest wliczona w cenę 
Wody. Klient nie może użyczyć, podnająć, obciążyć, ani w 
inny sposób dysponować lub rozporządzać Urządzeniami lub 
Butlami.  

2. Klient jest zobowiązany używać Urządzenia i Butle zgodnie z 
ich przeznaczeniem i  dostarczoną przez Spółkę instrukcją 
obsługi oraz utrzymać je w czystości. Klient zobowiązuje się 
do używania podczas pracy Urządzeń wyłącznie Wody 
dostarczonej przez Spółkę. Klient nie będzie dokonywał 
żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek 
części Urządzeń oraz napełniał Butli we własnym zakresie. 
Klient powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym 
uszkodzeniu Urządzenia lub Butli. 

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione 
przez Klienta lub osoby trzecie spowodowane używaniem 
Urządzeń lub Butli niezgodnie z instrukcją obsługi.  

4. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania 
Urządzeń i Butli przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp 
do Urządzeń i Butli.  

5. Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania 
własne lub osób trzecich powodujące uszkodzenie, 
zniszczenie (w tym m.in. trwałe zabrudzenie lub 
zanieczyszczenie), utratę Urządzeń lub Butli. W przypadku 
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Urządzenia lub Butli w 
stopniu uniemożliwiającym ich dalsze używanie zgodnie z 
ich przeznaczeniem, Klient zapłaci Spółce za takie 
Urządzenie lub Butlę kwotę stanowiącą wartość nowego 
takiego samego lub podobnego Urządzenia lub Butli. 

6. Klient może zmienić miejsce zainstalowania Urządzeń 
wyłącznie za uprzednią zgody Spółki wyrażoną w formie 
dokumentowej lub pisemnej. Klient powinien zwrócić się do 
Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody co najmniej na 14 dni 
przed planowaną zmianą miejsca instalacji. 
 

§ 4. Kaucja 
 

1. Klient wpłaci Spółce na zabezpieczenie realizacji warunków 
Umowy nieoprocentowaną kaucję za Urządzenia i Butle 
zgodnie z warunkami szczegółowymi Umowy. Kaucja jest 
płatna w formie i terminie określonych w Umowie. Kaucja 
może nie pokrywać pełnej wartości Urządzeń lub Butli. W 
przypadku zwiększenia się ilości Butli znajdujących się u 
Klienta, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej 
kaucji zgodnie z warunkami szczegółowymi Umowy. 

2. W przypadku pozostawienia przez Spółkę u Klienta, na jego 
życzenie, palet na których Spółka dostarczyła towar, Klient 
dodatkowo wpłaci kaucję za palety w wysokości określonej w 
warunkach szczegółowych Umowy. Do palet stosuje się 
odpowiednio postanowienia dotyczące Butli. 

3. Kaucja podlega zwrotowi przelewem na rachunek bankowy 
Klienta lub w innej formie uzgodnionej z Klientem w terminie 
30 dni od daty zwrotu Urządzeń i Butli, pod warunkiem 
zrealizowania przez Klienta wszystkich zobowiązań wobec 
Spółki. Spółka ma prawo zatrzymania kaucji w całości lub w 
części m.in. w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5 oraz w 
przypadku naruszenia przez Klienta warunków, o których 
mowa w § 5 i § 10 ust. 5 – 7. 

4. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia Spółce na piśmie 
formy zwrotu kaucji, a w przypadku, gdy zwrot kaucji ma 
nastąpić przelewem – do wskazania na piśmie numeru 
rachunku bankowego, na który kaucja ma zostać zwrócona, 
najpóźniej w terminie 7 dni od daty zwrotu Urządzeń i Butli. 
W przypadku uchybienia przez Klienta powyższemu 
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terminowi termin zwrotu kaucji ulega przesunięciu o okres 
opóźnienia. 

 
 

§ 5. Opłaty 
 
1. Klient zobowiązany jest płacić Spółce miesięczny czynsz za 

wynajęte Urządzenia, cenę za dostarczoną Wodę, opłatę za 
wykonaną usługę Sanityzacji oraz inne należności, w 
wysokości określonej w warunkach szczegółowych Umowy, 
na podstawie wystawianych przez Spółkę faktur lub not 
obciążeniowych. 

2. Spółka będzie wystawiać faktury w formie elektronicznej i 
przesyłać je na adres e-mail wskazany w Umowie lub inny 
wskazany przez Klienta, chyba że Klient nie wyrazi zgody lub 
cofnie zgodę na taki sposób otrzymywania faktur (dalej: 
„zgoda na e-fakturę"). W razie zmiany adresu e-mail Klient 
niezwłocznie powiadomi o tym Spółkę. Wyrażenie przez 
Klienta zgody na e-fakturę, oznacza, iż Klient rezygnuje z 
otrzymywania faktur w formie papierowej. W razie nie 
wyrażenia przez Klienta zgody na e-fakturę, bądź cofnięcia 
tej zgody, Spółka będzie pobierać od Klienta opłatę w 
wysokości 6,15 zł brutto za każdą fakturę wystawioną i 
przesłaną do Klienta w formie papierowej, nie więcej jednak 
niż za jedną fakturę w miesiącu na jedno miejsce instalacji 
Urządzeń i odbioru Wody. Powyższą opłatę Spółka będzie 
pobierać od Klienta także w przypadku, gdy adres e-mail 
podany przez Klienta okaże się nieaktywny lub 
nieprawidłowy. Cofnięcie przez Klienta zgody na e-fakturę 
wymaga formy pisemnej. 

3. Spółka wystawi fakturę na koniec okresu rozliczeniowego, 
którym jest miesiąc kalendarzowy. Należności z faktury są 
płatne w formie i terminie określonych w Umowie. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Spółka ma 
prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

5. Jeżeli pomimo wezwania Klienta do uregulowania należności 
w wyznaczonym terminie, Klient nadal zalega z zapłatą 
Spółce ceny za dostarczoną Wodę, czynszu za dwa kolejne 
miesiące, opłaty za wykonaną usługę Sanityzacji lub innych 
należności wynikających z Umowy, Spółka ma prawo 
rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W 
przypadku zalegania przez Klienta z jakimikolwiek 
płatnościami na rzecz Spółki powyżej 30 dni, Spółka ma 
prawo zawiesić dostawy do Klienta do czasu uregulowania 
zaległych i bieżących płatności. 

6. W razie zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmian 
przepisów prawa wysokość brutto opłat, o których mowa w § 
5 ust. 1 i 2, ulega odpowiedniej zmianie.i   

7. Wysokość opłat, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, może 
ulegać zmianie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych publikowany przez GUS. O zmianie 
wysokości opłat Klient zostanie zawiadomiony na piśmie. 
Powyższe zmiany nie stanowią zmiany warunków Umowy, 
przewidzianej w § 12 ust. 1.ii 
 

§ 6. Realizacja przedmiotu Umowy  
 

1. Spółka zainstaluje Urządzenia wynajęte przez Klienta w 
miejscu wskazanym w warunkach szczegółowych Umowy w 
terminie uzgodnionym z Klientem. 

2. Pierwszą partię Wody Spółka dostarczy podczas instalacji 
Urządzeń. Kolejne dostawy będą realizowane cyklicznie, w 
stałych odstępach czasu określonych w warunkach 
szczegółowych Umowy. Po uprzednim uzgodnieniu ze 
Spółką ilość Wody może ulegać zmianie zgodnie z 
potrzebami Klienta. 

3. Jeżeli w okresie kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych Klient 
odbierze od Spółki łącznie mniej niż 70% Wody, którą 
powinien był odebrać w tym okresie zgodnie z Umową, a 
obniżenie odbiorów nie było uzgodnione ze Spółką w formie 
dokumentowej lub pisemnej, Spółka ma prawo do 
rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Dostarczając kolejne partie Wody, Spółka będzie odbierała 
od Klienta puste Butle. W przypadku zwiększenia się ilości 
Butli znajdujących się u Klienta, Klient będzie zobowiązany 
do uiszczenia dodatkowej kaucji zgodnie z Umową. Termin 

zwrotu Butli oraz innych opakowań zwrotnych dostarczanych 
Klientowi w ramach Umowy (np. palet) ustala się na 120 dni 
od daty ich wydania Klientowi. 

5. W przypadku, gdy termin dostarczenia Wody przypadnie na 
dzień wolny od pracy, Spółka dostarczy Wodę w innym, 
uzgodnionym z Klientem, terminie. 

6. Na życzenie Klienta Spółka może dostarczyć Klientowi przy 
dostawie Wody Produkty Dodatkowe. Klient kupuje Produkty 
Dodatkowe po cenach zgodnych z aktualnym cennikiem 
Spółki. Przed zamówieniem Produktu Dodatkowego Klient 
powinien sprawdzić aktualną cenę tego produktu przez 
infolinię Spółki lub na stronie internetowej Spółki. 

7. Klient może zamawiać dodatkowe dostawy Wody lub 
Produktów Dodatkowych poza cyklicznymi dostawami, o 
których mowa w ust. 2. Dodatkowa dostawa, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym, jest płatna. Wysokość opłaty za 
realizację dodatkowej dostawy określona jest w Umowie. 
Opłata jest naliczana niezależnie od ceny za produkty 
dostarczone w ramach dodatkowej dostawy. Dodatkowe 
dostawy będą realizowane w terminach uzgodnionych z 
Klientem. W ramach dodatkowej dostawy Wody Klient musi 
zakupić co najmniej 2 Butle Wody. 

8. Zamówienia, o których mowa w ust. 6 i 7, Klient może 
składać w sposób określony w § 1 ust. 3 lub bezpośrednio 
pracownikowi Spółki podczas dostawy. 

9. Na życzenie Klienta zgłoszone w trakcie obowiązywania 
Umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną Spółka może 
oddać Klientowi w najem na czas do końca obowiązywania 
Umowy Wyposażenie Dodatkowe w postaci stojaków na  
Butle, stojaków pod minibarek lub podstawek pod minibarek. 
Powyższe uzgodnienie nie wymaga formy pisemnego 
aneksu, a jedynie uzgodnienia telefonicznego lub e-
mailowego pomiędzy stronami, potwierdzonego wystawioną 
przez Spółkę fakturą VAT. Dokonując powyższego 
uzgodnienia strony uzgadniają również stawkę czynszu oraz 
wysokość kaucji z tytułu najmu Wyposażenia Dodatkowego.iii 

10. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Spółki o 
niemożności odbioru Urządzeń lub Wody w ustalonym 
terminie dostawy co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
W takim przypadku Spółka dostarczy Urządzenia lub Wodę 
w innym, uzgodnionym z Klientem, terminie.  

11. Instalacja Urządzeń i dostarczanie Wody oraz Produktów 
Dodatkowych następuje za pokwitowaniem przez Klienta, z 
zastrzeżeniem ust. 12.  

12. Strony mogą uzgodnić w Umowie, że w razie nieobecności 
Klienta podczas dostawy w miejscu odbioru określonym w 
Umowie dostarczenie Wody przez Spółkę (w ilości 
zamówionej zgodnie z warunkami szczegółowymi Umowy) 
lub zwrot pustych Butli przez Klienta nastąpią na ryzyko 
Klienta poprzez pozostawienie odpowiednio Wody lub 
pustych Butli pod drzwiami lokalu Klienta lub w innym 
umówionym miejscu. W takim wypadku uznaje się, iż 
wydanie Butli z Wodą oraz przejście na Klienta 
niebezpieczeństwa ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
następuje z chwilą ich pozostawienia przez Spółkę w 
umówionym miejscu. Klient nie może odmówić zapłaty za 
towar, powołując się na jego nieotrzymanie lub uszkodzenie, 
chyba że udowodni, iż Spółka nie pozostawiła towaru w 
umówionym miejscu lub też pozostawiła towar uszkodzony. 
W przypadku stwierdzenia przez Klienta naruszenia 
zabezpieczenia korka Butli (folii termokurczliwej lub naklejki) 
Klient powinien powstrzymać się od spożycia Wody, ze 
względu na ryzyko skażenia Wody podczas jej pozostawania 
poza kontrolą stron.  
W przypadku stwierdzenia przez Spółkę braku zwrotu przez 
Klienta nieuszkodzonych Butli i obciążenia Klienta ich 
wartością, Klient nie może powoływać się wobec Spółki na 
fakt ich pozostawienia w umówionym miejscu, chyba że 
udowodni, że Spółka zastała je tam w stanie 
nieuszkodzonym.  

13. Spółka zobowiązana jest do dostarczania Klientowi towaru 
bez wad. 

14. Warunkiem realizacji dostawy jest istnienie przejezdnej drogi 
dojazdowej do miejsca odbioru towaru. Niedostarczenie 
towaru z powodu braku przejezdnej drogi dojazdowej lub 
wystąpienia przeszkód na drodze dojazdowej 
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uniemożliwiających dojazd, nie stanowi naruszenia Umowy 
przez Spółkę. 

15. Po trzech kolejnych nieefektywnych próbach dostarczenia 
Wody Klientowi Spółka ma prawo zawiesić dostawy Wody. 
Wznowienie dostaw może nastąpić po uzyskaniu od Klienta 
potwierdzenia o jego gotowości do odbioru Wody. 
 

§ 7. Zawieszenie dostaw przez Klienta 
 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Klient ma prawo dwukrotnie zawiesić 
dostawy Wody na okres po 1 miesiącu kalendarzowym w 
ciągu każdego kolejnego rocznego okresu obowiązywania 
Umowy, wydłużonego o okres zawieszenia dostaw zgodnie z 
ust. 4. 

2. Prawo do zawieszenia dostaw nie przysługuje w przypadku 
Umów przewidujących cykliczność dostaw rzadziej niż co 4 
tygodnie. 

3. Klient może zgłosić zamiar zawieszenia dostaw najpóźniej 
do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zawieszenia. 

4. Zawieszenie dostaw powoduje przedłużenie Umowy o okres 
zawieszenia 

 
§ 8. Naprawa, wymiana i Sanityzacja Urządzeń 

 
1. Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw 

zainstalowanych Urządzeń wynikających z ich normalnego 
używania. W przypadku, gdy naprawa nie może być 
wykonana w miejscu zainstalowania, Spółka dokona 
bezpłatnej wymiany Urządzenia.  

2. Koszty napraw lub wymiany Urządzeń wynikające z ich 
używania niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją 
obsługi, a także koszty wynikające z nieuzasadnionego 
wezwania serwisu ponosi Klient. 

3. Na życzenie Klienta Spółka może dokonać wymiany 
sprawnego Urządzenia na inne za dodatkową opłatą w 
wysokości określonej w aktualnym cenniku Spółki. Przed 
zleceniem wymiany Urządzenia Klient powinien sprawdzić 
wysokość opłaty przez infolinię Spółki lub na stronie 
internetowej Spółki. 

4. Spółka wykona Sanityzację Urządzeń Dozujących 
wyszczególnionych w warunkach szczegółowych Umowy co 
6 miesięcy (+/- 3 tygodnie) lub z inną częstotliwością 
określoną w Umowie, w terminach ustalonych z Klientem. 
Pierwsza Sanityzacja zostanie wykonana odpowiednio po 6 
miesiącach (+/- 3 tygodnie) od dnia instalacji Urządzeń bądź 
w innym terminie wynikającym z Umowy. Sanityzacja polega 
na czyszczeniu i dezynfekcji bądź wymianie niektórych 
elementów Urządzenia mających stały kontakt z wodą lub 
czynnikami zewnętrznymi, a w przypadku Urządzenia 
Dozującego ceramicznego lub pompki – na ich wymianie. 

 
§ 9. Zawiadomienia 

 
1. Korespondencję dotyczącą Umowy, w tym wezwania do 

zapłaty należności wynikających z Umowy, Spółka może 
doręczać Klientowi drogą pocztową – listem zwykłym albo 
poleconym lub drogą elektroniczną – na wskazane w 
Umowie adres lub adresy e-mail Klienta. 

2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 
Spółki o zmianach swoich danych zawartych w warunkach 
szczegółowych Umowy. Powiadomienie o zmianie adresu 
płatnika lub zmianie nazwy Klienta powinno nastąpić w 
formie pisemnej lub w formie skanu pisma przesłanego 
drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail. 

3. W przypadku braku powiadomienia Spółki o zmianie adresu 
Klienta, pisma wysłane na dotychczasowy adres będą 
uznane za skutecznie doręczone.iv  

4. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmiany formy 
prawnej, przejęcia przez inny podmiot itp. Klient 
zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym 
Spółkę. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku 
powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z Umowy, 
zobowiązani są potwierdzić Spółce saldo Urządzeń, Butli i 
należności oraz uregulować bieżące i zaległe należności.  

 
§ 10. Zakończenie Umowy 

 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku od dnia 

zainstalowania Urządzeń. Okres ten ulega przedłużeniu o 
czas zawieszenia dostaw zgodnie z § 7 ust. 4. Jeżeli żadna 
ze stron co najmniej na 60 dniv przed upływem powyższego 
okresu nie zawiadomi drugiej strony na piśmie o rezygnacji z 
przedłużenia Umowy, Umowa zostaje automatycznie 
przedłużona na okres następnego roku (który ulegnie 
wydłużeniu o czas zawieszenia dostaw w tym okresie). vi 
Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do 
kolejnych okresów rocznych obowiązywania Umowy. 

2. Spółka ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących przypadkach: 
a) w razie zalegania przez Klienta z zapłatą na rzecz Spółki 

ceny za dostarczoną Wodę lub Produkty Dodatkowe, 
dwóch kolejnych miesięcznych rat czynszu, 
wynagrodzenia  za wykonaną Sanityzację lub innych 
należności wynikających z Umowy, pomimo pisemnego 
wezwania Klienta do uregulowania zaległych należności 
w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie krótszym niż 
7 dni, 

b) w razie samowolnej zmiany przez Klienta miejsca 
(adresu) instalacji Urządzeń bez zgody Spółki na piśmie 
lub w formie dokumentowej, 

c) jeśli Klient użyczy, podnajmie, sprzeda lub w inny 
sposób zadysponuje lub rozporządzi Urządzeniami lub 
Butlami na rzecz osoby trzeciej, 

d) w razie używania przez Klienta Urządzeń lub Butli 
niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, 

e) w razie narażania przez Klienta Urządzeń lub Butli na 
utratę, zniszczenie lub uszkodzenie, 

f) w razie uchylania się przez Klienta od odbiorów towaru,  
g) w razie dopuszczania się przez Klienta innych rażących 

naruszeń Umowy;  
3. Rozwiązanie Umowy w przypadkach określonych w ust. 2 lit. 

d) - g) jest możliwe, jeżeli pomimo pisemnego wezwania 
Klienta przez Spółkę do zaniechania naruszeń określonych 
w tych postanowieniach lub przywrócenia stanu zgodnego z 
Umową, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, 
Klient nadal będzie naruszał Umowę w sposób określony w 
tych postanowieniach. 

4. Klient ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku naruszania przez Spółkę 
istotnych postanowień Umowy, pod warunkiem uprzedniego 
wezwania Spółki na piśmie do zaniechania naruszeń lub 
przywrócenia stanu zgodnego z Umową, w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania, i 
bezskutecznego upływu tego terminu. 

5. W razie rozwiązania Umowy Klient jest zobowiązany do 
zwrotu Spółce na pierwsze wezwanie telefoniczne lub 
pisemne, z uwzględnieniem terminu określonego w § 6 ust. 4 
zd. 3, wynajętych Urządzeń i dostarczonych Butli w stanie 
niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego 
używania. Urządzenia i Butle powinny być kompletne i 
sprawne technicznie oraz nie powinny zawierać śladów 
uszkodzeń, trwałych zabrudzeń lub zanieczyszczeń. W 
przypadku nie zwrócenia Urządzeń Spółka ma prawo żądać 
od Klienta zapłaty kwoty stanowiącej wartość takich samych 
lub podobnych Urządzeń. W razie niezwrócenia przez 
Klienta Butli w terminie wskazanym powyżej uznaje się, iż 
dochodzi do ich sprzedaży na rzecz Klienta w cenie 28 zł 
brutto za każdą Butlę. 

6. Jeżeli Umowa została zawarta na warunkach promocji 
uprawniającej Klienta do otrzymania rabatów lub innych ulg 
w opłatach należnych na podstawie Umowy, w przypadku 
rozwiązania Umowy przez Spółkę ze skutkiem 
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta lub 
w razie rezygnacji Klienta z wykonywania Umowy, przed 
upływem pierwotnego okresu, na który umowa została 
zawarta, Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce wszelkich 
ulg udzielonych Klientowi w ramach danej promocji w 
wysokości proporcjonalnej do okresu trwania Umowy. 

7. Niezależnie od postanowienia ust. 6, w razie rozwiązania 
Umowy przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym z 
przyczyn leżących po stronie Klienta lub w razie rezygnacji 
Klienta z wykonywania Umowy, przed upływem okresu, na 
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który Umowa została zawarta lub przedłużona, Klient jest 
zobowiązany zapłacić Spółce koszty operacyjne związane z 
wcześniejszym zakończeniem Umowy w wysokości 250 zł za 
każde wynajmowane przez Klienta Urządzenie Dozujące, 
chyba że rezygnacja Klienta jest dozwolona przez Umowę 
lub przepisy prawa. Obowiązek zapłaty kosztów 
operacyjnych obejmuje także Urządzenia Dozujące 
zdeinstalowane na wniosek Klienta złożony w okresie 3 
miesięcy poprzedzających rozwiązanie Umowy  lub 
rezygnację Klienta z wykonywania umowy, o których mowa 
w niniejszym ustępie.vii 
 

§ 11. Prawo odstąpienia od Umowy przez Klienta 
będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach 

konsumenta 
 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu 
cywilnego, zwany dalej „Konsumentem”, lub klient będący 
przedsiębiorcą na prawach konsumenta, o którym mowa w 
art. 5564 kodeksu cywilnego, zwany dalej „Przedsiębiorcą na 
prawach konsumenta”, który zawarł Umowę na odległość lub 
poza lokalem przedsiębiorstwa Spółki ma prawo odstąpić od 
Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny najpóźniej w 
terminie 14 dni od dnia instalacji Urządzeń i dostawy 
pierwszej partii Wody. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa 
jest o Konsumencie należy przez to rozumieć również 
Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. 

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy na 
podstawie ust. 1 Konsument powinien poinformować Spółkę 
o skorzystaniu z tego prawa w drodze jednoznacznego 
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną 
lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 1 ust. 3). 

3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia 
od Umowy załączonego do niniejszych OWU, jednak nie jest 
to obowiązkowe. 

4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy 
wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1 
Umowę uważa się za niezawartą. Spółka zwróci 
Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, z 
zastrzeżeniem ust. 9 – 11. Spółka dokona zwrotu płatności 
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na 
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi 
kosztami.   

6. Odbioru rzeczy od Klienta dokonuje Spółka na własny koszt i 
własnym transportem. Konsument nie ponosi kosztów zwrotu 
rzeczy. Konsument zobowiązany jest do umożliwienia 
Spółce odbioru rzeczy. 

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie 
wartości rzeczy wynikające z korzystania z nich w sposób 
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i 
funkcjonowania rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. W przypadku Butli z Wodą, za którą Konsument 
zobowiązany jest zapłacić na podstawie ust. 10, oraz 
Urządzeń niezbędnych do spożycia tej Wody, Klient  nie 
odpowiada za zmniejszenie ich wartości będące wynikiem 
prawidłowego korzystania z nich w tym celu. 

9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo do odstąpienia od 
Umowy po instalacji Urządzeń, która to instalacja została 
dokonana na wyraźne żądanie Konsumenta  przed upływem 
terminu na odstąpienie od Umowy, Spółka ma prawo żądać 
od Konsumenta zapłaty za wynajem tych Urządzeń kwoty 
proporcjonalnej do czasu trwania ich najmu od dnia ich 
instalacji do dnia, w którym Konsument poinformował Spółkę 
o odstąpieniu od Umowy. Opłata za wynajem Urządzeń 
zostanie obliczona przy uwzględnieniu miesięcznego 
czynszu najmu określonego w warunkach szczegółowych 
Umowy. 

10. Ze względu na krótki okres minimalnej trwałości Wody oraz 
ryzyko szybkiego zepsucia Wody w razie niezapewnienia 
odpowiednich warunków przechowywania (a w przypadku 
Butli otwartych po ich dostarczeniu do Konsumenta – 
również ze względów higienicznych lub ze względu na 

ochronę zdrowia), prawo odstąpienia od Umowy nie 
obejmuje Wody odebranej przez Konsumenta przed 
poinformowaniem Spółki o skorzystaniu z prawa odstąpienia 
od Umowy, za którą to Wodę Konsument zobowiązany jest 
zapłacić Spółce cenę określoną w warunkach 
szczegółowych Umowy.  

11. Prawo do odstąpienia od Umowy nie obejmuje również 
Produktów Dodatkowych odebranych przez Konsumenta 
przed poinformowaniem Spółki o skorzystaniu z prawa 
odstąpienia od Umowy, jeżeli zostały dostarczone 
Konsumentowi w zapieczętowanym opakowaniu, które 
następnie zostało otwarte, a ich zwrot po otwarciu 
opakowania nie może nastąpić ze względów na ochronę 
zdrowia lub ze względów higienicznych. 

 
§ 12. Postanowienia końcowe 

 
1. Spółka ma prawo zmiany warunków Umowy, w tym 

niniejszych OWU, z ważnych przyczyn, w szczególności z 
powodu zmiany stosunków gospodarczych, zmian przepisów 
prawa lub zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Spółki. 
Zmiany te przedstawione zostaną Klientowi w formie 
pisemnej w terminie nie później niż 30 dni przed datą ich 
wprowadzenia. Brak pisemnej odmowy przyjęcia przez 
Klienta zmian, w terminie nie później niż 14 dni przed datą 
ich wprowadzenia, strony będą traktowały jako akceptację 
nowych warunków Umowy. Pisemna odmowa Klienta daje 
Klientowi prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem na 
dzień, od którego zmiany miałyby obowiązywać. 

2. Klient może złożyć reklamację dotyczącą realizacji Umowy w 
sposób określony w § 1 ust 3. Spółka poinformuje Klienta o 
wyniku rozpatrzenia reklamacji telefonicznie, drogą 
elektroniczną lub pisemnie na podany przez Klienta numer 
telefonu, adres e-mail lub adres korespondencyjny. 

3. Spółka ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków 
wynikających z Umowy na osobę trzecią.viii 

4. Spółka ma prawo zlecić dochodzenie niezapłaconych przez 
Klienta należności wynikających z Umowy podmiotom 
zewnętrznym zajmującym się profesjonalnie windykacją 
należności.  

5. Wszystkie spory wynikające z Umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie przez właściwe sądy powszechne. 

6. Tytuły paragrafów użyte w niniejszych OWU zostały 
zamieszczone jedynie dla wygody i nie będą mieć znaczenia 
dla interpretacji OWU oraz ich poszczególnych postanowień. 

7. Do spraw nieuregulowanych Umową, w tym niniejszymi 
OWU, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 
po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

9. Umowa może zostać zawarta w jeden z następujących 
sposobów: 
a) w formie pisemnej poprzez podpisanie przez strony lub 

ich upoważnionych przedstawicieli formularza Umowy, 
b) poprzez wymianę skanów podpisanego formularza 

Umowy z zastosowaniem następującej procedury: 
Spółka prześle  na adres e-mail Klienta skan Umowy 
podpisanej przez przedstawiciela Spółki, wraz z 
niniejszymi OWU. Następnie Klient wydrukuje 
otrzymany skan Umowy, złoży na wydruku swój podpis 
(lub podpisze go osoba uprawniona do reprezentacji 
Klienta), zeskanuje wydruk lub sporządzi jego fotokopię, 
a następnie prześlę tak sporządzony skan lub fotokopię 
na adres e-mail Spółki wskazany w wiadomości, w 
której Spółka przesłała skan Klientowi.  Do zawarcia 
Umowy dochodzi z chwilą wpływu na wskazany przez 
Spółkę adres e-mail skanu lub fotokopii podpisanego 
przez Klienta (lub osoby uprawnione do reprezentacji 
Klienta) wydruku Umowy. 

Sposób zawarcia Umowy odnotowywany jest na formularzu 
Umowy, poprzez zaznaczenie jednej z opcji. 

 

 
i  W przypadku podwyższenia opłat na podstawie § 5 ust. 6 Klient 
będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, zwany 

dalej „Konsumentem", lub klient będący przedsiębiorcą na prawach 
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konsumenta, o którym mowa w art. 5564 kodeksu cywilnego, zwany 

dalej „Przedsiębiorcą na prawach konsumenta”, ma prawo 

wypowiedzieć Umowę na piśmie w terminie 21 dni od otrzymania 
pierwszej faktury z opłatami w nowej wysokości, ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego.  W takim wypadku w okresie od dnia 

wejścia w życie nowej stawki VAT do dnia rozwiązania Umowy 
Klienta będą obowiązywały opłaty w dotychczasowej wysokości brutto, 

a Spółka wystawi fakturę korygującą.      
ii  § 5 ust.7 zd. 3 nie ma zastosowania do Konsumentów i 
Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 
iii  Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach 

konsumenta może odstąpić od umowy zawartej w wyniku uzgodnienia, 
o którym mowa w § 6 ust. 9, w terminie 14 dni od dokonania tego 

uzgodnienia. Do odstąpienia od tej umowy stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 11 ust. 1 – 9. 
iv § 9 ust. 3 nie ma zastosowania do Konsumentów i Przedsiębiorców 

na prawach konsumenta.  
v W przypadku umów z Konsumentami lub Przedsiębiorcami na 
prawach konsumenta: 30 dni.  
vi  W przypadku Umów z Konsumentami lub Przedsiębiorcami na 

prawach konsumenta umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na 
czas nieokreślony. W takim wypadku każdej ze stron przysługuje 

prawo rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca 
kalendarzowego, przy czym Spółce prawo wypowiedzenia Umowy 

przysługuje jedynie z ważnych przyczyn, a w  szczególności braku lub 

niskiej rentowności dalszego kontynuowania Umowy, naruszania 
warunków Umowy przez Klienta, zmiany tras w ramach których 

Spółka obsługuje Klientów, trudności lub uciążliwości związanych z 

realizacją Umowy, w tym ze względu na lokalizację miejsca 
dostarczania Wody. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej. 

Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z 

umowy wynosi 1 rok od dnia zainstalowania Urządzeń. 
vii Wysokość kosztów operacyjnych określona w § 10 ust. 7 nie ma 

zastosowania w stosunku do Konsumentów lub Przedsiębiorców na 

prawach konsumenta. W umowach z Konsumentami lub 
Przedsiębiorcami na prawach konsumenta koszty operacyjne ustala się 

na kwotę stanowiącą 30% sumy czynszu za wynajmowane Urządzenia 

za czas pozostały do końca okresu, na który Umowa została zawarta, 
oraz ceny Wody, którą Klient nabyłby w czasie pozostałym do końca 

okresu, na który Umowa została zawarta, przy założeniu, że odbierałby 

2 Butle Wody miesięcznie.  
W przypadku umów z Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach 

konsumenta jJeżeli do rozwiązania Umowy przez Spółkę ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta doszło po 
przedłużeniu Umowy na czas nieokreślony, Klient zobowiązany jest do 

zapłaty Spółce kosztów operacyjnych w wysokości 30% sumy czynszu 

za wynajmowane Urządzenia płatnego za czas pozostały do końca 
okresu wypowiedzenia oraz ceny Wody, którą Klient nabyłby do końca 

okresu wypowiedzenia (przy założeniu, że odbierałby 2 Butle Wody 
miesięcznie), gdyby w dniu, w którym Umowa została rozwiązana, 

zamiast jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym doszłoby do jej 

wypowiedziana. Jeżeli do rozwiązania Umowy  ze skutkiem 
natychmiastowym doszło w trakcie okresu wypowiedzenia Klient 

zapłaci Spółce koszty operacyjne w wysokości stanowiącej 30% sumy 

czynszu za wynajmowane Urządzenia za czas pozostały do końca 
okresu wypowiedzenia oraz ceny Wody, którą Klient nabyłby do końca 

okresu wypowiedzenia przy założeniu, że odbierałby 2 Butle Wody 

miesięcznie.   
W przypadków Umów z Konsumentami lub Przedsiębiorcami na 

prawach konsumenta § 10 ust. 7 (z uwzględnieniem zdań 

poprzedzających) stosuje się odpowiednio w razie niedozwolonej 
rezygnacji Spółki z wykonywania Umowy przed upływem okresu, na 

który Umowa została zawarta lub przedłużona.    
viii § 12 ust. 3 nie ma zastosowania do Konsumentów i Przedsiębiorców 
na prawach konsumenta.  
 

________________________________ 

 
Informacje dla Konsumenta, których podanie wymagane jest 
przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), w tym 
informacje o prawie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach 

 
konsumenta do odstąpienia od umowy zawarte są w treści 
Umowy oraz Ogólnych Warunków Umowy, a w szczególności w 
§ 11 OWU. 
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz przeznaczony dla klienta będącego konsumentem w 
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcą na 
prawach konsumenta, o którym mowa w art. 5564 kodeksu 
cywilnego; formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w 
przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
 

 GetFresh Sp. z o.o.  
 ul. Łopuszańska 38 B 
 02-232 Warszawa 
 e-mail: obslugaklienta@getfresh.pl  
       

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym 

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących 

rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o 

dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o 

świadczenie następującej usługi(*) 

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 
-    Imię i nazwisko klienta(-ów) 
-    Adres klienta(-ów) 
-    Podpis klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w 
wersji papierowej) 
-    Data 
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INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH  
  
  
Szanowny Kliencie, 
Niniejszy załącznik przedstawia, w formie pytań i odpowiedzi, 
informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych 
osobowych oraz uprawnień jakie Ci w związku z tym przysługują. 
Kto jest administratorem Twoich danych i jak się z nami 
skontaktować? 
Administratorem Twoich danych osobowych jest GetFresh sp. z 
o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38B, 02-232 
Warszawa. We wszelkich sprawach dotyczących Twoich danych 
osobowych możesz się z nami skontaktować telefonicznie 
dzwoniąc na infolinię 801 205 805 lub pisząc do nas na adres 
ochronadanych@getfresh.pl 
Jakie dane na temat Twojej osoby będziemy przetwarzać? 
Będziemy przetwarzać dane, które zostały wpisane do 
formularza umowy. Dane te będziesz mógł zaktualizować lub 
uzupełnić podczas kontaktów z nami w trakcie naszej 
współpracy. Będziemy również przetwarzać dane dotyczące 
naszej współpracy powstałe w trakcie realizacji umowy, takie jak 
historia Twoich dostaw, wielkości odbiorów towarów, warunki 
handlowe współpracy itp. 
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje 
dane osobowe? 
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dlatego, że jest to 
niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w celu realizacji jej 
postanowień, w tym dostarczania do Ciebie naszych produktów i 
wykonywania usług (serwis, sanityzacja urządzeń), obsługi 
Twoich zgłoszeń lub reklamacji, kontaktowania się z Tobą w 
celach związanych z zaplanowanymi dla Ciebie dostawami lub 
usługami, umożliwienia Ci kontaktu z nami oraz weryfikacji 
Twojej tożsamości, gdy się z nami kontaktujesz. 
Przetwarzanie Twoich danych niezbędne będzie również do 
wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, tj. dla 
celów podatkowych i rachunkowości. 
Twoje dane będziemy także przetwarzać, gdyż będzie to 
niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie 
uzasadnionych interesów. Dane na tej podstawie będziemy 
przetwarzać dla następujących potrzeb: 
• prowadzenia wobec Ciebie marketingu naszych 
produktów i usług, w tym marketingu bezpośredniego 
polegającego na kontaktowaniu się z Tobą w celu 
zaprezentowania Ci naszych ofert lub promocji, w tym — za 
Twoją zgodą, gdy jest ona wymagana prawem — e-mailem lub 
telefonicznie, 
• windykacji należności, dochodzenia wobec Ciebie 
naszych roszczeń, oceny i zaspokojenia Twoich roszczeń wobec 
nas, a także obrony przed Twoimi roszczeniami, jeśli są 
nieuzasadnione, 
• dokonywania analiz współpracy z Tobą w celu jej 
usprawnienia, poprawy jakości naszych usług, oceny i poprawy 
funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, proponowania Ci 
nowych warunków współpracy lub rozwiązania z Tobą umowy; 
prowadzenia analiz statystycznych, 
• obsługi Twoich zgłoszeń w sprawach nie związanych 
wprost z realizacją zawartej z Tobą umowy, 
• archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności 
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z 
przepisów prawa). 
Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, Twoje dane możemy 
również przetwarzać w celu marketingu produktów lub usług 
podmiotów trzecich, z którymi współpracujemy, w tym w celu 
zaprezentowania Tobie ofert, materiałów reklamowych i innych 
wiadomości od tych podmiotów. 
Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe? 
Podanie przez Ciebie danych osobowych wpisywanych do 
formularza umowy jest warunkiem zawarcia z Tobą umowy. Bez 
podania przez Ciebie twoich danych osobowych nie będziemy 
mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz 
mógł zostać naszym Klientem. 
Postanowienia umowy obligują Cię do aktualizacji Twoich 
danych podanych w umowie w razie ich zmiany. Brak aktualizacji 

 
danych może spowodować, że nie będziemy mogli się z Tobą 
skontaktować w sprawach związanych z umową, co może 
utrudnić lub uniemożliwić jej realizację. Jeżeli jesteś podatnikiem 
VAT podanie danych w celu wystawienia faktury jest wymogiem 
ustawowym i jest obowiązkowe. 
Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe? 
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych żadnym 
podmiotom trzecim, za wyjątkiem: 
• organów publicznych, takich jak policja lub prokuratura, 
jeśli się do nas zwrócą o Twoje dane w ramach konkretnego 
postępowania na podstawie przepisów prawa, 
• podmiotów, które działają na nasze zlecenie i na 
naszą rzecz oraz będą przetwarzać Twoje dane osobowe w 
naszym imieniu i na nasze potrzeby. Są to na przykład firmy 
udzielające nam wsparcia w zakresie archiwizacji i zarządzania 
dokumentami, obsługi zasobów informatycznych, marketingu 
bezpośredniego naszych produktów lub usług. Niektóre z tych 
podmiotów mogą przetwarzać dane w „państwach trzecich” w 
rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub mogą 
dokonywać dalszego powierzenia przetwarzania danych 
podmiotom spoza EOG. W takim wypadku państwo trzecie, do 
którego zostaną przekazane dane będzie zapewniać odpowiedni 
stopień ochrony danych osobowych, co zostanie stwierdzone 
stosowną decyzją Komisji Europejskiej, lub też — w braku takiej 
decyzji — z zastrzeżeniem zezwolenia właściwego organu 
nadzorczego krajowego zostaną zastosowane odpowiednie 
zabezpieczenia, w tym w postaci klauzul umownych pomiędzy 
naszą spółką lub podmiotem przetwarzającym dane na nasze 
zlecenie na terenie EOG a podmiotem przetwarzającym dane w 
państwie trzecim oraz będzie możliwe uzyskanie kopii 
przekazanych danych (tak. np. w przypadku dalszego 
powierzenia przetwarzania danych przez naszego partnera w 
Polsce podmiotowi trzeciemu na Sri Lance). 
Poza powyższymi wypadkami nie będziemy przekazywać 
Twoich danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, 
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez 
nas Twoich danych osobowych? 
Zgodnie z przepisami masz prawo do żądania od nas dostępu do 
Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do 
innego administratora, wyrażenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w 
celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. 
Możesz także wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych z 
Twoją szczególną sytuacją — wobec przetwarzania przez nas 
Twoich danych w celu realizacji naszych innych prawnie 
usprawiedliwionych potrzeb. W tym ostatnim wypadku będziemy 
zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych, jeśli 
nie wystąpi nadrzędna, prawnie uzasadniona podstawa 
przetwarzania po naszej stronie. 
Możesz zażądać usunięcia Twoich danych, gdy Twoje dane nie 
będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas 
zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgłosisz skuteczny 
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, dane 
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny 
być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisu obowiązującego prawa. 
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak jest 
to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, a po tym 
czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia 
roszczeń, jakie możesz zgłaszać wobec nas i jakie my możemy 
zgłaszać wobec Ciebie w związku z realizacją zawartej z Tobą 
umowy, tj. z reguły przez okres maksymalnie 10 lat od czasu 
zakończenia umowy. 
Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na nas 
obowiązków prawnych, a w szczególności podatkowych i 
rachunkowych, będą przechowywane przez okres niezbędny do 
wypełnienia tych obowiązków, tj. np. dla celów podatkowych 
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przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 
którym upłynął termin płatności podatku. Jeżeli dane 
przetwarzamy w celu realizacji naszych potrzeb wynikających z 
naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu 
marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, dane te 
będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji tych 
potrzeb lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, w 
zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które może wywołać wobec 
Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie 
wpłynąć. Możemy jednak przetwarzać Twoje dane w sposób 
zautomatyzowany, w tym dokonywać profilowania, dla potrzeb 
marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci 
informacji na temat naszych produktów lub usług dostosowanych 
do Twoich potrzeb, na podstawie informacji zebranych podczas 
naszej współpracy. 
 


