Ogólne Warunki Umów
JCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdnicy

Niniejsze Ogólne Warunki Umów określają zasady importu i sprzedaży pojazdów przez JCK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Świdnicy.
§1
Definicje
Użytym w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
Sprzedający

oznacza JCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul.
Kazimierza Odnowiciela 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000881422 , REGON: 361576789, NIP:
8842754815, kapitał zakładowy w wysokości 105.000,00 PLN,

Informacje Poufne

oznacza wszelkie informacje dotyczące każdej ze Stron, w tym w
szczególności informacje dotyczące: działalności handlowej, spraw
finansowych, ekonomicznych lub technicznych i organizacyjnych, knowhow, które są ujawniane w związku z wykonywaniem Umowy,
niezależnie od tego, czy taka informacja przekazana została w formie
pisemnej, ustnej, czy też w jakiejkolwiek innej formie i czy wyraźnie
została oznaczona jako Informacja Poufna,

Pojazd

oznacza pojazd, do którego Importu i sprzedaży albo sprzedaży
zobowiązał się Sprzedający, za wynagrodzeniem określonym w Umowie,

Umowa

oznacza umowę zawartą przez Strony, do której niniejsze OWU znajdują
zastosowanie,

OWU

oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umów,

Import

oznacza szereg usług mających na celu sprowadzenie Pojazdu na teren
Rzeczypospolitej Polskiej z kraju trzeciego na terytorium Unii Europejskiej
lub EOG,

Usługi Dodatkowe

oznacza dodatkowe usługi, które Kupujący może zlecić Sprzedającemu,

Cena

oznacza cenę, za jaką Sprzedający nabywa Pojazd,

Wynagrodzenie

oznacza sumę Ceny, kosztów związanych z Importem, kosztów zleconych
Usług Dodatkowych oraz prowizji Sprzedającego, do których zapłaty
zobowiązany jest Kupujący,

Strony

oznacza łącznie Sprzedającego i Kupującego,

Kupujący

oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na
rzecz której Sprzedający dokonuje sprzedaży Pojazdu.
§2
Przedmiot i realizacja Umowy

1. Na podstawie Umowy Sprzedający zobowiązuje się, w zależności od woli Stron w niej
wyrażonej, do Importu i przeniesienia na rzecz Kupującego własności Pojazdu określonego w
Umowie i wydania mu tego Pojazdu albo wyłącznie do przeniesienia na rzecz Kupującego
własności Pojazdu określonego w Umowie i wydania mu tego Pojazdu, zaś w każdym przypadku
Kupujący zobowiązuje się Pojazd odebrać i zapłacić Sprzedającemu Wynagrodzenie w wysokości
wskazanej w Umowie, na zasadach wynikających z OWU.
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2. Procedura zawarcia i wykonania Umowy jest następująca:
a. Kupujący nawiązuje kontakt ze Sprzedającym w jeden z niżej wskazanych sposobów:
a.i. zleca Sprzedającemu poszukiwanie pojazdu, podając Sprzedającemu
parametry, które powinny zostać uwzględnione w wynikach wyszukiwania, po
czym Sprzedający przesyła Kupującemu propozycje, z których Kupujący
dokonuje wyboru Pojazdu,
a.ii. przesyła Sprzedającemu informację (np. odnośnik do strony internetowej
zawierającej ogłoszenie) lub wyszukuje na stronie internetowej Sprzedającego
interesujący go Pojazd; w takim wypadku Sprzedający uprawniony jest do
doliczenia do Wynagrodzenia kosztów pracy według stawki 200zł netto za
godzinę.
b. Sprzedający pobiera od Kupującego zaliczkę na poczet zakupu Pojazdu od
Sprzedającego w wysokości nie mniej niż 80% wartości pojazdu. Jeśli wpłata jest
mniejsza to Sprzedający dolicza koszt finansowania w wysokości 3% wartości
finansowanej.
c.

Sprzedający udaje się do miejsca położenia Pojazdu, zapoznaje się z jego stanem i
przekazuje Kupującemu w formie e-mail raport z oględzin Pojazdu zawierający
również opinię Sprzedającego.

d. jeśli Kupujący zdecyduje się na zakup Pojazdu, Sprzedający nabywa na swoją rzecz
Pojazd,
e. przed wydaniem Pojazdu Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej części
Wynagrodzenia należnego Sprzedającemu z tytułu jego zakupu.
3. Do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Stron upoważnione są osoby uprawnione
do reprezentacji, chyba że co innego wynika wprost z treści Umowy.
4. W przypadku, gdy Umowa obejmuje zarówno Import, jak i sprzedaż Pojazdu, Wynagrodzenie
obejmuje:
a. Cenę zakupu Pojazdu w kraju pochodzenia,
b. koszt transportu Pojazdu do siedziby Sprzedającego,
c.

koszt badania technicznego Pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów,

d. koszt wykonania tłumaczenia przysięgłego na język polski oryginalnych dokumentów
rejestracyjnych Pojazdu,
e. kwotę podatku akcyzowego w wysokości wynikającej z przepisów
obowiązujących w czasie powstania obowiązku podatkowego oraz
odprowadzenia tego podatku
f.

prawa
koszty

koszt ubezpieczenia Pojazdu na czas transportu do siedziby Sprzedającego lub innego
miejsca wskazanego przez Kupującego w Umowie,

g. inne koszty niezbędne do wydania Kupującemu Pojazdu w stanie gotowym do jego
rejestracji w Polsce,
h. prowizję Sprzedającego.
5. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wyłącznie sprzedaż Pojazdu, Wynagrodzenie podstawowe
obejmuje rzeczywistą cenę zakupu pojazdu i prowizję Sprzedającego.
6. W przypadku, gdy Sprzedający wynegocjował cenę zakupu Pojazdu niższą, niż pierwotnie
zaoferowana przez właściciela Pojazdu, Kupujący zapłaci Sprzedającemu tę niższą,
wynegocjowaną cenę.
7. W przypadku określonym w ust. 5 lub 6 powyżej Kupujący może zlecić Sprzedającemu
wykonanie Usług Dodatkowych, tj.:
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a. wyjazd do państwa dowolnego na terenie Unii Europejskiej celem zapoznania się z
samochodem wskazanym przez Kupującego,
b. wykonanie innych drobnych prac, mających na celu przygotowanie Pojazdu do jazdy,
np. uzupełnienie płynów, wymiana ogumienia, itp.
8. Zarówno w przypadku, gdy Umowa obejmuje Import i sprzedaż Pojazdu, jak również gdy
obejmuje wyłącznie sprzedaż Pojazdu, Kupujący może zlecić Sprzedającemu transport Pojazdu do
miejsca wskazanego przez Kupującego w Umowie. Koszt takiej usługi ustalany jest każdorazowo
przez Strony w Umowie.
9. Każda Usługa Dodatkowa, którą Kupujący zleca Sprzedającemu, powinna zostać wskazana i
wyceniona w Umowie.
10.W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w zakres i koszt usług określonych w ust. 5 – 7
powyżej, nie wchodzą:
a. naprawa Pojazdu w Polsce, tak aby Pojazd uzyskał pozytywny wynik badania
technicznego w Stacji Kontroli Pojazdów,
b. transport Pojazdu do miejsca wskazanego przez Kupującego, innego niż siedziba
Sprzedającego,
c.

rejestracja Pojazdu w Polsce,

d. ubezpieczenie OC i AC Pojazdu,
e. inne koszty ubezpieczenia, np. związane z transportem Pojazdu.
11.Jeśli powstanie konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na Pojazd, które nie są objęte
Umową, Sprzedający przedstawi te koszty do akceptacji Kupującego. Kupujący zobowiązany
będzie do ich uiszczenia na podstawie dodatkowej faktury VAT.
12.Ryzyko utraty lub uszkodzenia Pojazdu przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą
wydania Pojazdu Kupującemu w miejscu określonym przez Strony w Umowie.
13.W przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający nie będzie mógł
wykonać Umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od Umowy w
całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o tych przeszkodach.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
14.W przypadku, gdy Kupujący nie zdecyduje się na zakup Pojazdu, co do którego został mu
przesłany przez Sprzedającego raport, zaliczka podlega zwrotowi:
a. w całości o ile pojazd nie spełnia warunków stawianych w opisach Kupującego lub warunków
technicznych czy dokumentowych odkrytych podczas oględzin przez Sprzedającego
b. z zaliczki potrąca się koszt wyjazdu w celu oględzin o ile Pojazd spełnia wszystkie warunki
zakupu i Sprzedający daje pozytywną opinię do zakupu a Kupujący po prostu zrezygnował z
zakupu. Potrącenie to 1000 PLN brutto.
§3
Odbiory
1. Miejsce dostawy Pojazdu zostanie określone w Umowie.
2. Jeśli przedmiotem Umowy jest Import i sprzedaż Pojazdu, Sprzedający przy zawarciu Umowy
poda szacowany czas dostawy Pojazdu, który nie będzie dłuższy niż 14 dni od dnia zawarcia
Umowy jednak maksymalnie będzie to do 30 dni.
3. W każdym wypadku Sprzedający zawiadomi Kupującego o możliwym terminie odbioru Pojazdu
w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego, podany w
Umowie.
4. Kupujący zobowiązany jest do zbadania Pojazdu w chwili jego odbioru pod względem
zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w ogłoszeniu oraz raporcie Sprzedającego, jak
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również pod kątem ewentualnych widocznych wad Pojazdu. Sprawdzeniu podlega również
dokumentacja techniczna Pojazdu.
5. Z chwilą wydania Pojazdu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary z nim związane, jak
również ryzyko przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
§4
Odpowiedzialność
1. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu stanu technicznego Pojazdu w
zakresie, jaki nie jest objęty informacjami, o których mowa w raporcie, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do OWU.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w
przypadku, gdy jest to spowodowane wadami Pojazdu:
a. związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta,
b. wynikającymi z jego nieprawidłowej eksploatacji lub konserwacji przez poprzedniego
właściciela Pojazdu.
3. Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń jakichkolwiek należności z wynagrodzenia
należnego Sprzedającemu.
4. Kupujący zobowiązany jest do przerejestrowania Pojazdu niezwłocznie, lecz nie później niż w
terminie 30 dni od dnia wydania Pojazdu. Kupujący zobowiązany jest do naprawienia wszelkich
szkód, powstałych po stronie Sprzedającego, będących skutkiem nie wywiązania się przez
Kupującego z powyższego obowiązku.
5. Kupujący zobowiązany jest również niezwłocznie zgłosić Pojazd do ubezpieczenia OC. Kupujący
zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, powstałych po stronie Sprzedającego, będących
skutkiem nie wywiązania się przez Kupującego z powyższego obowiązku.
6. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem Umowy, w tym w szczególności
zobowiązany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości i terminie
wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
§5
Wynagrodzenie
1. Wysokość Wynagrodzenia Sprzedającego zostanie określona w Umowie.
2. Umowa określa wysokość zaliczki danej przez Kupującego na poczet Ceny Pojazdu. Po
zapłaceniu zaliczki Sprzedający przystąpi do realizacji Umowy w zakresie Importu danego,
wybranego egzemplarza Pojazdu.
3. Umowa określa wysokość prowizji pobieranej przez Sprzedającego.
4. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest Import i sprzedaż Pojazdu, Sprzedający finansuje
część Ceny zakupu Pojazdu od właściciela, przewyższającą zaliczkę daną przez Kupującego na ten
cel przy zawarciu Umowy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedający doliczy do Wynagrodzenia
dodatkową należność w wysokości 3% kwoty, stanowiącej sumę środków Sprzedającego
przeznaczonych na dofinansowanie zakupu Pojazdu oraz wszelkich należnych podatków. Jest to
koszt tytułem finansowania za okres liczony od dnia następującego po dniu podjęcia decyzji przez
Kupującego o zakupie Pojazdu do dnia wydania Pojazdu Kupującemu.
6. Po przyjęciu zlecenia od Kupującego, Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę pro-forma
opiewającą na ostateczną kwotę Wynagrodzenia.
7. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 1-3 dni od dnia wystawienia faktury VAT lub VAT
marża:
a. gotówką, lub
b. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego podany na fakturze.
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8. Zapłata całości Wynagrodzenia jest warunkiem wydania Pojazdu Kupującemu. W
przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą Wynagrodzenia, Sprzedający ma prawo
wstrzymać się z wydaniem Pojazdu do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych
należności wynikających z Umowy.
9. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur bez jego podpisu.
10.W przypadku, gdy po zawarciu Umowy wystąpią okoliczności niezależne od Sprzedającego,
uzasadniające podwyższenie wynagrodzenia za realizację Umowy, np. podwyższenie lub
wprowadzenie obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego,
jednostronnego podwyższenia Wynagrodzenia, pod warunkiem wykazania przyczyn tej podwyżki.
Podwyżka nie może być wyższa niż rzeczywisty wzrost elementów cenotwórczych.
11. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
12. Za datę płatności uważa się datę uznania na rachunku Sprzedającego.
13.W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za Pojazd zapłaci on
Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
14. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedającego przekroczy 7 dni,
Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w terminie kolejnych
5 dni.
§6
Poufność
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści Umowy, OWU oraz Informacji
Poufnych.
2.

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które:

1.a.

są powszechnie znane,

1.b.

znane były Stronie przed ich ujawnieniem przez drugą Stronę,

1.c.
zostały uzyskane od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia oraz
wynikających z przetworzenia Informacji Poufnych, z zastrzeżeniem jednak, że nie stały się
one znane w wyniku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zobowiązań wynikających z
niniejszej Umowy.
3. Strony uzgadniają również, że odpowiednia Strona będzie zwolniona z obowiązku ochrony
Informacji Poufnych w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku Strona dokonująca ujawnienia
będzie zobowiązana do:
a.a.
natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia Informacji
Poufnych na rzecz osób, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło,
a.b.

ujawnienia tylko takiej części Informacji Poufnych jaka jest wymagana przez prawo,

a.c.
podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione Informacje
Poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko dla celów, uzasadniających
ich ujawnienie.
4. Jednocześnie Strony oświadczają, że wszelkie przekazywane w związku z realizacją Umowy
Informacje Poufne są częścią składową informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Stron
w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr
47 poz. 211 ze zm.) i podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa.
§7
Obowiązywanie
1. Umowa obowiązuje do momentu zrealizowania przedmiotu Umowy.
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2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy, niezależnie od stanu Pojazdu i bez podania przyczyn, w
ciągu 3 dni od dnia odebrania Pojazdu. Sprzedającemu przysługuje roszczenie z ust. 5 oraz
wartość podatku od czynności cywilnoprawnych PCC oraz całość wszelkich innych kosztów
wynikających z Umowy, w tym m.in. związanych z: odbiorem Pojazdu od Kupującego, ponownym
przerejestrowaniem Pojazdu.
3. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 3 dni po odbiorze Pojazdu i wykryciu
niezgodności Pojazdu z opisem zawartym w ogłoszeniu, przekazanym Sprzedającemu w celu
zidentyfikowania Pojazdu lub raportu Sprzedającego, na podstawie którego Kupujący podejmował
decyzję o zakupie Pojazdu. Za niezgodności, uprawniające Kupującego do odstąpienia od Umowy,
nie będą uważane:
a. niesprawne elementy oświetlenia Pojazdu, np. przepalone żarówki,
b. zły stan wycieraczek do szyb,
c.

brak płynu do spryskiwaczy,

d. słaby akumulator,
e. jakość ogumienia Pojazdu, o ile była zaznaczona w protokole kontrolnym przed zakupem,
f.

brak anteny radiowej,

g. drobne odpryski lub otarcia lakieru wynikające z wieku Pojazdu lub gdy są wynikiem
normalnego użytkowania stosownie do przebiegu Pojazdu,
h. jakość innych, drobnych elementów wymiennych lub eksploatacyjnych.
4. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, gdy Kupujący odebrał Pojazd i od dnia odebrania go nie
upłynął okres dłuższy niż 7 dni, a Kupujący chce odstąpić od Umowy, Sprzedający ma prawo
zatrzymać do 20% Ceny Pojazdu. Zatrzymana kwota stanowi zabezpieczenie ewentualnych
kosztów, jakie Sprzedający musiałby ponieść na przywrócenie Pojazdu do stanu z dnia wydania go
Kupującemu. Sprzedający powinien sprawdzić stan Pojazdu w terminie 7 dni od dnia przekazania
mu do dyspozycji Pojazdu wskutek odstąpienia od Umowy i niezwłocznie zwrócić Kupującemu
całość lub część zatrzymanej kwoty, w zależności od stanu Pojazdu.
6. W każdym wypadku Sprzedający zwróci Kupującemu środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w sposób określony w tym oświadczeniu (gotówką lub
przelewem bankowym).
7. Prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje pojazdów kolekcjonerskich, zamówień o
indywidualnych wymaganiach, takich jak pojazdy zabytkowe, gaśnicze, karetki, pogrzebowe,
powypadkowe w stanie uszkodzonym, niesprawne mechanicznie, starsze niż 12 lat, z przebiegiem
większym niż 165000km, nawet w przypadku dostawy takiego auta pod dom Klienta.
8. W żadnej sytuacji nie podlega zwrotowi koszt usługi dostarczenia pojazdu o ile zwrot nie jest
jednoznacznie z winy dostawcy pojazdu.
§8
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną lub osób fizycznych
działających w imieniu Kupującego będącego osobą prawną jest JCK Spółka Akcyjna z siedzibą w
Świdnicy (58-100), ul. Kazimierza Odnowiciela 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000881422 . Kontakt:
numer telefonu: +48 515 515 098, e-mail: jck@autadlaprzyjaciol.pl („Administrator”).
2. Administrator przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, w związku z realizacją
Umowy. Ponadto, przetwarzanie danych może się okazać konieczne dla celów innych niż
wskazane powyżej, a niezbędnych w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu rozliczeń
finansowych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto, w niektórych sytuacjach
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jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie wskazanych danych dla celów innych niż
wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody
(art. 6 ust. 1 lit a RODO).
3. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania Umowy
między Kupującym a Administratorem. Brak podania przez Kupującego wszystkich wymaganych
danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia Umowy. W zakresie, w jakim dane
osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w ww. celach dane osobowe mogą
być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a) organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
b) podmiotom współpracującym z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie
z zawartymi umowami powierzenia.
5. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
wskazanych celów, tj. w zakresie zawarcia i/lub realizacji Umowy, przez okres do czasu
zakończenia procesu zawierania Umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionego
interesu administratora określonego powyżej. W zakresie, w jakim Kupujący wyraził zgodę
na przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu Umowy, dane osobowe
będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
6. Dane osobowe Kupującego nie będą wykorzystywane do profilowania Kupującego lub do
zautomatyzowanego podejmowania względem niego decyzji.
7. Kupującemu przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej
przez taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim
przetwarzanie danych osobowych Kupującego odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Kupującego
narusza przepisy RODO, Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§9
Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla OWU jest prawo polskie.
2. Kupujący podpisując Umowę oświadcza, że zapoznał się i rozumie wszystkie postanowienia OWU
oraz wynikające z nich prawa i obowiązki Stron, i je akceptuje.
3. Wszelkie zmiany OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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4. Prawa i obowiązki Kupującego wynikające ze sprzedaży Pojazdu mogą podlegać cesji, w całości jak
i części, za wyraźną, uprzednią zgodą Sprzedającego, wyrażoną na piśmie, której to zgody
Sprzedający nie może odmówić bez uzasadnionych powodów. Powyższe nie znajduje zastosowania
w przypadku zmiany nazwy Strony lub połączenia z innym podmiotem. Powyższe ograniczenie nie
ma zastosowania w przypadku cesji praw i obowiązków Sprzedającego.
5.

Umowa oraz OWU stanowią całość porozumienia między Stronami i unieważniają wszelkie
wcześniejsze uzgodnienia Stron, niezależnie od ich formy. Tym samym, Strony wyłączają
stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych (np. warunków ogólnych) stosowanych
przez Kupującego.

6. Jeżeli w jakimkolwiek czasie którekolwiek z postanowień OWU stanie się niezgodne z prawem,
nieważne lub niewykonalne zgodnie z właściwym prawem, pozostanie to bez wpływu na zgodność
z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień OWU. Strony dołożą wszelkich starań,
aby zastąpić niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne postanowienie innym
postanowieniem odzwierciedlającym w najwyższym możliwym stopniu pierwotne zamierzenia
biznesowe Stron w odniesieniu do takiego postanowienia.
7. Strony dołożą wszelkich starań, by ugodowo rozwiązywać wszystkie spory powstałe w trakcie
realizacji Umowy, a w przypadku braku porozumienia każda ze Stron może skierować spór do
rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
8. Wszelkie zawiadomienia, pisma, korespondencja i dokumenty związane z OWU będą sporządzane
na piśmie i doręczane Stronom do rąk własnych, pocztą lub pocztą elektroniczną na dane
wskazane w Umowie.
9. Korespondencję wysyłaną na adresy Stron, wskazane zgodnie z postanowieniem ust. 8 powyżej,
uznaje się za skutecznie doręczoną nawet jeśli adresat nie odbiera lub odmawia jej odbioru (po
upływie terminu na odbiór przesyłki zgodnie z awizo pozostawionym przez pocztę), chyba że druga
Strona została uprzednio zawiadomiona na piśmie pod rygorem nieważności o zmianie adresu,
wówczas skutek ten odnosi się do nowego adresu.
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