UMOWA O WSPÓŁPRACY W MODELU DROPSHIPPING zawarta w dniu
_______________________ roku
w Łodzi pomiędzy:
WENDOR Andrzej Skonieczny – operator logistyczny portalu
www.modnychlopak.pl z siedzibą w Łodzi (91-157), ul. Wici 48/49, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7281290050,
Regon: 471375695, reprezentowany przez Andrzej Skonieczny, zwany dalej
"Dostawcą" a

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________
(firma, adres siedziby, NIP, REGON, KRS) zwaną dalej „Zamawiającym”

§ 1 SŁOWNIK
Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego dokumentu następujące
pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane:
Dostawca – Wendor Andrzej Skonieczny – operator logistyczny portalu
www.modnychlopak.pl, z siedzibą w Łodzi (91-157), ul. Wici 48/49, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7281290050,
Regon: 471375695, reprezentowany przez Andrzej Skonieczny
Dropshipping – usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez
Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu
towarów nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy,
Klient Końcowy – osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę
sprzedaży towaru nabytego od Dostawcy;

Zamawiający – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w
postaci sprzedaży internetowej, nabywający u Dostawcy towary z Oferty
handlowej wraz z usługą Dropshipping, którego system informatyczny
obsługujący sprzedaż internetową jest zintegrowany z serwisem
internetowym Dostawcy za pośrednictwem pliku XML.

a)

b)
c)

d)

e)

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
Dostawca oraz Zamawiający zobowiązują się współpracować na zasadzie
Dropshippingu, w ramach której to współpracy Dostawca będzie realizował
zamówienia zlecane przez Zamawiającego oraz zapewni niezbędna
infrastrukturę logistyczną.w celu realizacji zamówień.
Udostępnianie konta w serwisie internetowym Dostawcy podmiotom
trzecim jest zabronione.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe przy składaniu
zamówienia lub innych niezgodności, które powstały wskutek przekazania
błędnych danych.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez
nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta na
platformie Dropshipping w wyniku niezachowania ostrożności przy
posługiwaniu się loginem i hasłem.
Dostawca udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej zgody na
wykorzystywanie przez Zamawiającego materiałów i informacji
dostępnych dzięki integracji przy użyciu pliku XML lub csv.
Wykorzystywanie materiałów i informacji, o których mowa w zdaniu
poprzednim, do innych celów i przez inne osoby, aniżeli określono w
Umowie jest zabronione.

§ 3 PRODUKTY
a) Wszystkie produkty oferowane przez Dostawcę są fabrycznie nowe, wolne
od wad fizycznych i prawnych.
b) Zmiany dostępności produktów oraz modyfikacjach produktów Dostawca
dokonuje nie rzadziej niż raz na dobę.
c) Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach
sprzedawanych na swoich platformach dropshipping. Wszelkie możliwe
zmiany związane są z polepszeniem jakości usług i produktów.
§ 4 CENY
a) Wszystkie ceny podane na stronach produktowych na platformie
Dostawcy wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają
należny podatek VAT).
b) Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie po
zalogowaniu na konto, w momencie składania zamówienia.

c) Zamawiający zobowiązuje się do stosowania cen podanych na stronie
www.modnychlopak.pl. W przypadku nie przestrzegania tego zapisu
możliwe jest rozwiązanie umowy oraz wstrzymanie dostaw.

a)

b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

§ 5 ZAMÓWIENIA ORAZ WYSYŁKA TOWARU
Składanie i realizacja zamówień odbywać się może każdorazowo
wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy dostępnego
pod adresem www.modnychlopak.pl przy wykorzystaniu przez
Zamawiającego przypisanego do niego konta, utworzonego w tym
serwisie.
Zamawiający podaje adres dostawy towaru, objętego zamówieniem, dla
Klienta Końcowego.
Nadanie zamówieniu oznaczenia statusu w serwisie internetowym
Dostawcy jako „Oczekiwanie na wpłatę” jest równoznaczne z przyjęciem
zamówienia do realizacji, z tym zastrzeżeniem, iż Dostawca może odmówić
przyjęcia zamówienia zmieniając oznaczenie statusu zamówienia w
serwisie internetowym Dostawcy na „Anulowane”.
Zamówienie nie może być anulowane przez Zamawiającego lub
zmodyfikowane w przypadku zmiany oznaczenia statusu zamówienia w
serwisie internetowym Dostawcy na „W trakcie realizacji”.
Wysyłanie towaru nastąpi w momencie zaksięgowania płatności
dokonanej przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy.
Towary będą dostarczane na adres dostawy Klienta Końcowego w
opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz
odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie.
Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem przewoźników, z
którymi Dostawca ma podpisaną umowę o współpracy. Rodzaj i charakter
usługi transportu należy wybrać z pośród podanych na stronie serwisu
internetowego Dostawcy w zakładce Dostawy.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi
na Zamawiającego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, celem
dostarczenia towaru do Klienta Końcowego. Z chwilą przejścia własności
towaru na Zamawiającego uznaje się, że towar został wydany
Zamawiającemu, przy czym dokumentem potwierdzającym wydanie
towaru jest list przewozowy.
Zamówienie, którego oznaczenie statusu w serwisie internetowym
Dostawcy widnieje jako „W trakcie realizacji” będzie zrealizowane w ciągu
2 dni roboczych, licząc od dnia w którym Zamawiający dokona za nie
płatności, chyba że płatność została dokonana po godzinie 12:00, wówczas
zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia
następującego po dokonaniu takiej płatności. Termin dostawy, może ulec

wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Dostawcy. Dostawca nie ma
obowiązku informować o opóźnieniach związanych z dostawą.
j) W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez
Klienta Końcowego zostanie ona przesłana do Dostawcy na koszt
Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż koszty transportu przesyłki do
Dostawcy nie mogą być wyższe niż ustalone na dzień nadania takiej
przesyłki koszty transportu towaru do Klienta Końcowego.

a)

b)

c)

d)

e)

§ 6 PŁATNOŚCI
Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar
przed jego wysłaniem przez Dostawcę do Klienta Końcowego, korzystając
z oferowanych opcji płatności podanych na stronie serwisu internetowego
Dostawcy. Wszelkie koszty związane z dodatkowymi opłatami
obciążającymi daną formę płatności, pokrywa Zamawiający. Do czasu
otrzymania płatności Dostawca może wstrzymać się z wysłaniem towaru
do Klienta Końcowego.
Zamawiający pokrywa w całości koszty transportu towaru, w tym koszty
jego przygotowania do wysyłki. O kosztach, o których mowa w zdaniu
poprzednim Zamawiający zostanie poinformowany przed złożeniem
zamówienia, przy czym złożenie zamówienia oznacza akceptację przez
Zamawiającego wysokości kosztów, które zobowiązany jest uregulować.
Płatność za towar obejmuje każdorazowo cenę sprzedaży, za którą
Zamawiający nabył towar zgodnie ze złożonym zamówieniem, koszty
związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną formę płatności
oraz koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do
wysyłki.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest
upoważniony do otrzymywania faktur VAT, przy czym upoważnia on
Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Każdorazowo do
sprzedanego towaru wystawiana jest dla Zamawiającego faktura VAT.
Dostawca nie pobiera od Klienta Końcowego prowizji i jakichkolwiek
innych należności dotyczących sprzedaży towarów.

§ 7 FORMY DOSTAWY
a) Zamówiony towar dostarczany jest na terenie Unii Europejskiej za
pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatów we wskazanym
przez Zamawiającego miejscu. Zamówione produkty, których gabaryty
przekraczają możliwość odbioru z paczkomatów nie posiadają możliwości
doręczenia do paczkomatu.
b) Faktura VAT dokumentująca sprzedaż zakupionego towaru wysyłana jest
na adres email Zamawiającego.

c) W przypadku, gdy zakupiony towar ma zostać wysłany na inny adres niż
wskazany przy rejestracji, Zamawiający zobowiązany jest wskazać ten
adresu do wysyłki w panelu sklepu.
d) Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
Zdeklarowany przez firmę kurierską czas dostawy to 1 dzień roboczy. W
przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas
realizacji przelewu (zaksięgowania środków na rachunku bankowym
Dostawcy).
e) W przypadku nieodebrania paczki przez Klienta Końcowego, Zamawiający
nie zostaje obciążony kosztem wysyłki, w przypadku kolejnej wysyłki pod
wskazany adres Dostawca ma prawo odmówić wysyłki lub obciążyć
Zamawiającego dodatkowymi kosztami wysyłki. Koszt dodatkowy
doliczony zostanie do kolejnej faktury.
f) Zamówienia złożone tego samego dnia i z dostawą pod ten sam adres
wysyłane są w jednej paczce do 31 kilogramów.

a)
b)

c)

d)

§ 8 KOSZT DOSTAWY
1. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający i jest on zależny jest od
zamawianego asortymentu.
Koszt dostawy zamówionego towaru na terenie Polski oraz jego
opakowania wynosi:
- kurier (przedpłata) 15,00 zł brutto, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna
ilość w jednej przesyłce do 30 sztuk,
- paczkomat 14,00 zł brutto.
Jeśli Zamawiający zdecyduje się na dostawę „za pobraniem” (COD)
Zamawiający musi wykonać dostawę na własny koszt przy wykorzystaniu
firmy kurierskiej działającej na jego zlecenie. Skorzystanie przez
Zamawiającego z tej możliwości powoduje pobranie przez Dostawcę
kwoty 3,00 zł tytułem każdego opakowania.
Koszt dostawy zamówionego towaru na terenie Unii Europejskiej został
określony w załączniku nr 3.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
a) Klient Końcowy który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
od niej odstąpić bez podawania przyczyny.
b) W przypadku gdy Klientem Końcowym jest Przedsiębiorca, prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.
c) W przypadku nieuzasadnionego zwrotu, Zamawiający będzie zobowiązany
do pokrycia kosztów związanych z odesłaniem produktu do Klienta
Końcowego.

d) Odstąpienie od umowy sprzedaży jest możliwe tylko przez Klienta
Końcowego wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy
sprzedaży. (załącznik nr 1) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
e) Klient Końcowy zobowiązany jest zwrócić towar bezpośrednio na adres
Dostawcy.
f) Zwracany towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny,
a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły
śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż
tylko do celów jego sprawdzenia. Zamawiający ponosi odpowiedzialność
za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania towaru.
g) Zamawiający otrzyma Fakturę korygującą i zwrot kwoty towaru, jednak
wcześniej jest zobowiązany potwierdzić Dostawcy dokonany zwrot
środków na konto Klienta Końcowego zgodne z danymi zawartymi w
oświadczeniu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zamawiający zobowiązuje
się potwierdzić ten fakt stosownym dokumentem bankowym lub kasowym
wysyłając go na adres e-mail Dostawcy.
h) Po otrzymaniu wyżej wymienionego potwierdzenia, zostanie zakończony
proces reklamacji, co skutkuje zwrotem środków na konto Zamawiającego
oraz wysłaniem faktury korygującej. Podpisaną kopię dokumentu należy
odesłać na poniższy adres Dostawcy.
i) Dostawca zobowiązuje się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od
dnia otrzymania zwracanego towaru, zwrócić Zamawiającemu koszt
towaru wynikający z faktury zakupu + koszt dostarczenia rzeczy. Zwrotowi
podlega kwota równa najniższej kwocie przesyłki widniejącej przy zakupie
danego towaru.
j) W razie nieuwzględnienia zwrotu towar będący jego przedmiotem
pozostaje własnością Zamawiającego lecz zostaje zmagazynowany u
Dostawcy. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy towar będący
własnością Zamawiającego zostaje mu zwrócony.
k) Przesyłki ze zwracanymi przedmiotami wysyłane na inny adres nie będą
odbierane.
l) Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
§ 10 REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY
a) Dostawca dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości realizacji
Dropshippingu przebiegał poprawnie a towary z wadami fizycznymi nie
zostały wprowadzone do obrotu.
b) Towary nabywane przez Zamawiającego przeznaczone są do dalszej ich
odsprzedaży, Strony nie wyłączają odpowiedzialności Dostawcy z tytułu
rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

c) Towary wysyłane w Dropshippingu będą przyjmowane do reklamacji a
następnie oceniane pod kątem wad fizycznych wyłącznie w przypadku
zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
d) Dostawca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy Zamawiającym i
Klientem Końcowym, co oznacza w szczególności, iż:
- Wszelkie rozliczenia z tytułu takich umów odbywać będą na zasadach i
warunkach określonych przez ich strony,
- Realizacja jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień przez Klienta
Końcowego związanych z zawartą z Zamawiającym umową, zwłaszcza
gdy Klient Końcowy występuje jako konsument, odbywa się bez udziału
Dostawcy.
e) Jeżeli Dostawca uzna wadę produktu i zasadność reklamacji, wówczas
towar zostanie wymieniony na nowy lub też wartość towaru zostanie
zwrócona. Zwrot należności pieniężnej w procesie reklamacji może
nastąpić tylko wtedy, gdy reklamacja została uznana i dany towar nie
występuje już w Ofercie handlowej.
f) Koszt wysyłania Klientowi Końcowemu towaru nowego w przypadku
uznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Dostawca.
g) Dostawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie swoich zobowiązań związanych z realizacją Dropshippingu z
powodu siły wyższej, przez którą rozumie się nagłe zdarzenie
uniemożliwiające wykonanie zobowiązania niezależne od Dostawcy,
zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w
szczególności wojny, katastrofy naturalne oraz akty organów władzy i
administracji państwowej.

§ 11 CZAS TRWANIA UMOWY
a) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
b) Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z
zastosowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
c) Jeżeli Zamawiający narusza postanowienia Umowy, Dostawca jest
uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Przetwarzanie danych osobowych Klientów Końcowych będzie zgodne z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późno zm.). Dane osobowe Klientów
Końcowych są gromadzone i przetwarzane przez Dostawcę w celach
związanych wyłącznie z realizacją na rzecz Zamawiającego
Dropshippingu. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić, iż w przypadku
danych osobowych Klienta Końcowego uzyskał on uprzednią zgodę na ich
przekazanie Dostawcy i przetwarzanie w celu realizacji Dropshippingu.

b)

c)

d)

e)

f)

Administratorem danych osobowych Klientów Końcowych udostępnionych
przez Zamawiającego będzie Dostawca. Dostawca nie będzie powierzał
innemu podmiotowi, na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31
ustawy o ochronie danych osobowych, prawa przetwarzania danych
osobowych Klientów Końcowych, za wyjątkiem przewoźnika, celem
dostarczenia Klientowi Końcowemu towarów. Każdemu Klientowi
Końcowemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz
możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia
danych jest równoznaczne z rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym
każdej umowy o realizację Dropshippingu dotyczącej dostarczania
towarów na adres dostawy danego Klienta Końcowego. Dostawca w
związku z realizacją Dropshippingu będzie gromadził i przetwarzał dane
osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz
Zamawiającego usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a zatem
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych
Dostawca będzie zwolniony z obowiązku rejestracji zbioru danych
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Dostawca wskazuje następującą osobę kontaktową dla realizacji niniejszej
Umowy: -Dorota Bogusławska Skonieczna tel: 691677100
biuro@modnychlopak.pl (email, tel.)
Zamawiający wskazuje następującą osobę kontaktową dla realizacji
niniejszej Umowy: -________________________________ (email,
tel.)
Likwidacja lub czasowa dezaktywacja konta przypisanego do
Zamawiającego w serwisie internetowym Dostawcy skutkuje rozwiązaniem
umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu ze
skutkiem natychmiastowym oraz odstąpieniem od umów o realizację
Dropshippingu, z wyłączeniem zamówień, w których Zamawiający dokonał
płatności za zamówienia, które będą realizowane przy odpowiednim
zastosowaniu postanowień rozwiązanej umowy o współpracy Stron w
zakresie świadczenia Dropshippingu oraz indywidualnie uzgodnionych
warunków realizacji Dropshippingu.
Likwidacja lub czasowa dezaktywacja konta przypisanego do
Zamawiającego w serwisie internetowym Dostawcy może nastąpić na
wniosek Zamawiającego lub w oparciu o decyzję Dostawcy.
Dostawca zastrzega sobie prawdo do likwidacji lub czasowej dezaktywacji
konta Zamawiającego w serwisie internetowym Dostawcy, jeżeli stwierdzi:
-naruszenie przez Zamawiającego postanowień Umowy lub indywidualnie
uzgodnionych warunków realizacji Dropshippingu,
-powstanie po stronie Zamawiającego zaległości w realizacji przez
Zamawiającego płatności na rzecz Dostawcy w zakresie współpracy
gospodarczej Stron innej niż realizacja Dropshippingu.
-potrzebę zakończenia świadczenia usługi Dropshippingu.

g) Zamawiający jest Administratorem danych osobowych Klienta Końcowego
i powierza Dostawcy przetwarzanie tych danych w celu realizacji
zamówień. Powierzenia danych osobowych następuje na podstawie
umowy zawartej na piśmie zwanej dalej Umową powierzenia
przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2)
h) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
i) Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony
poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Dostawcy.
j) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
k) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………………
Dostawca

……………………………………………………
Zamawiający

Załącznik nr 1
Wendor Andrzej Skonieczny
Operator Modnychlopak.pl
Wici 48/49
91-157 Łódź
Zwroty odsyłane na inny adres nie będą odbierane.
OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA
ODLEGŁOŚĆ

………………………………………….. (Miejscowość, data)

Ja niżej podpisany(a): Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość: ……………………………………………………………………….Kod pocztowy: ……………………
Adres email: ………………………………………………………....
Nr zamówienia…..…………………………………………………
Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od
umowy sprzedaży następujących rzeczy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa produktu i ilość sztuk)
Jako przyczynę odstąpienia od umowy podaję:
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
(w przypadku odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny
pozostawić pole niewypełnione)
Proszę o zwrot …………………………………………………………………na wskazany niżej nr
rachunku bankowego: (koszt transakcji)
Adres do wysyłki zwracanego przedmiotu:
Wendor Andrzej Skonieczny
Wici 48/49
91-157 Łódź

Załącznik nr 2
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Umowa zawarta w .......................................... w dniu .............................. r.
pomiędzy: Firmą …………………………………………………………….……………………………………………….. z
siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………..
posiadającą numer NIP ..................................... oraz numer REGON
..............................................., reprezentowaną/ym przez: ...............................................,
zwaną/nym dalej Zamawiający,
a
Wendor Andrzej Skonieczny
Operatorem serwisu ModnyChlopak.pl z siedzibą w Łodzi kod pocztowy 91157, ul. Wici 48/49, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, NIP: 7281290050, Regon: 471375695,
reprezentowany przez Andrzej Skonieczny Dostawca.
§ 1 Oświadczenia stron
a) Zamawiający powierza Dostawcy przetwarzanie danych osobowych w
zakresie i celu objętym niniejszą umową.
b) Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, dalej zwana ustawą), które przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający oświadcza ponadto, że
zawiera niniejszą umowę w celu bezpośrednio związanym z jego
działalnością gospodarczą lub zawodową.
§ 2 Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
a) Dostawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez
Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w celu określonych w niniejszej
umowie.
b) Dane osobowe będą przetwarzane przez Dostawcę w celu realizacji
zamówień w ramach usługi Dropshipping.
c) Zakres przetwarzania obejmuje następujące dane osobowe: - imię i
nazwisko - adres doręczenia - numer telefonu - adres email
d) Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje
wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a
zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
§ 3 Postanowienia końcowe
a) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują
przepisy ustawy oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych, a także
rozporządzenia i kodeksu cywilnego.
b) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

c) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………………
Dostawca

……………………………………………………
Zamawiający

