VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ PODMIENKY
BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
1. Všeobecné predajné podmienky (ďalej len VPP) sa vzťahujú na všetky
objednávky podávané odberateľom najmä za účelom distribúcie a
predaja

vlastných

výrobkov

spoločnosti

s

ručením

obmedzeným

Blachprofil 2 Sp. z o.o. so sídlom v Krakove (ďalej len dodávateľ) a
tovaru, ktorý dodávateľ nevyrába, ale je v jeho ponuke (ďalej len
vlastné výrobky alebo tovar).
2. Ponuky, reklamy, katalógy, brožúry, expozitory, letáky, vzorkovníky
farieb, vzorky a informácie uvádzané na webovej stránke dodávateľa, t.
j. www.bp2.pl majú výlučne

charakter ukážkových a výstavných

materiálov a nie sú ponukou podľa občianskeho zákonníka. Ak nebol
uvedený iný termín, platnosť odpovede na každý z dopytov týkajúcich sa
cien jednotlivých vlastných výrobkov a tovaru je 7 dní.
3. Podávanie objednávok na vlastné výrobky a iný tovar alebo služby bude
prebiehať najmä v písomnej forme – vo forme dokumentov alebo
prostredníctvom systému eprofil.
4. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať objednávky po doručení potvrdenia o
prijatí objednávky odberateľovi.
5. V

prípade

realizácie

objednávky

Odberateľom

vykonávajúcim

podnikateľskú činnosť Odberateľ zároveň vyhlasuje, že je platcom DPH,
má pridelené daňové identifikačné čísloa udeľuje Dodávateľovi povolenie
na vystavenie faktúry bez podpisu Odberateľa.
6. Podanie objednávky je rovnoznačné so súhlasom s VPP a súhlasom so
spracovávaním osobných údajov, názvu, adresy a kontaktných údajov
odberateľa. Každú zmenu horeuvedených údajov je odberateľ povinný
oznámiť bez zbytočného odkladu.
7. Podľa čl. 13 ods. 1, 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 vo veci ochrany fyzických osob v
súvislosti so spracovaním osobných údajov a vo veci voľného prietoku

týchto údajov a zrušenia nariadenia 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov), Úr.vest. EU L 119 z 4.5.2016 – ďalej len „GDPR”,
Dodávateľ informuje, že:
1) Správcom

osobných

údajov

poskytnutých

Odberateľom

je

BLACHPROFIL 2 SP. Z O. O. so sídlom v Krakove (30-527), ul.
Nadwiślańska 11/139 s miestom vykonávania činnosti v:
a) Grojec, ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia;
b) Dąbrowa Górnicza (41-303), ul. Budowlanych 10.
2) Dodávateľ menoval Inšpektora ochrany údajov – osobu: Wioletta
Kaczmarek,

ktorú

môžete

kontaktovať

na

e-mailovej

adrese:

inspektor@bp2.pl.
3) Inšpektora ochrany údajov môžete kontaktovať vo všetkých veciach
týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a využívania oprávnení
súvisiacich so spracúvaním údajov.
4) Osobné údaje sa budú spracúvať na základe:
1. Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, tj. súhlasu osoby, ktorej sa tieto údaje
týkajú, so spracúvaním svojich údajov za jedným účelom alebo
pre viaceré určené účely;
2. Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR za účelom realizácie zmluvy, ktorej
stranou je osoba, ktorej sa údaje týkajú;
3. Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR za účelom splnenia právnej povinnosti
ležiacej na správcovi.
5) Príjemcami osobných údajov budú výhradne subjekty oprávnené k
získaní osobných údajov na základe právnych predpisov a tiež
subjekty

spolupracujúce

s

Dodávateľom,

ktoré

na

základe

príslušných zmlúv o zverení spracúvajú údaje v mene správcu.
6) Osobné údaje sa budú uchovávať cez dobu nutnú pre realizáciu
cieľov spracúvania uvedených v bode 4 vyššie, a následne cez dobu
nutnú pre realizáciu archivácie vyplývajúcu zo zákona zo dňa 14.júla
1983 o národnej archívnej zásobe a archívoch,
7) Odberateľ alebo osoby konajúce v jeho mene majú oprávnenia ku:

a) prístupu ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR;
b) oprave údajov podľa čl. 16 GDPR;
c) odstráneniu údajov podľa čl. 17 GDPR;
d) obmedzeniu spracúvania podľa čl. 18 GDPR;
e) podaniu odporu podľa čl. 21 GDPR;
f) prevedeniu údajov podľa čl. 20 GDPR.
8) V prípade spracúvania osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm.
a) GDPR Odberateľ alebo osoby konajúce v jeho mene sú oprávnené
zrušiť súhlas v ľubovoľnej chvíli bez ovplyvnenia súladu s právom
spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho
zrušením.
9) Odberateľ alebo osoby konajúce v jeho mene sú oprávnené podať
sťažnosť dozornému orgánu, tj. Predsedovi úradu ochrany osobných
údajov so sídlom vo Varšave (00-193) na ul. Stawki 2, za situácie,
že uznajú, že spracúvanie údajov porušuje právne predpisy v odbore
ochrany osobných údajov.
10) Poskytnuté

Dodávateľovi

osobné

údaje

nebudú

podliehať

automatizovanému rozhodovaniu, z toho profilovaniu,
11) Uvedenie Odberateľom osobných údajov je povinné, za situácie že
základ spracovania osobných údajov tvorí právny predpis alebo
zmluva uzatvorená medzi stranami. V prípade, že sa spracovanie
osobných údajov realizuje na základe súhlasu, je uvedenie údajov
dobrovoľné.
8. Objednávka môže byť prijatá na realizáciu v plnom rozsahu alebo
čiastočne.
9. Pokiaľ nebolo ustanovené inak, objednávky sa realizujú v cenách a v
termínoch záväzných pre odberateľa ku dňu odoslania dodávateľom
potvrdenia

realizácie

objednávky,

avšak

Dodávateľ

je

oprávnený

odstúpiť od objednávky alebo zmeniť jej podmienky. Odberateľovi
neprislúchajú žiadne odškodnenia z dôvodu stratených ziskov a výhod a

nároky na náhradu škody vzniknutej z dôvodu odstúpenia Dodávateľom
od realizácie objednávky, alebo oneskoreného vykonania alebo dodania.
10. Zmena,

odloženie

v

čase

alebo

zrušenie

podanej

objednávky

Odberateľom je možné len za súhlasu dodávateľa. Dodávateľ nenesie
žiadnu zodpovednosť za určité vlastnosti výrobku, ani za to, že budú
objednané výrobky vhodné na účely požadované odberateľom alebo jeho
zákazníkmi (ktoré zo zásady nie sú známe dodávateľovi) – pokiaľ
dodávateľ neposkytne odberateľovi alebo jeho zákazníkovi písomné
potvrdenie, že výrobok má určité vlastnosti alebo je vhodný na
konkrétny účel.
11. Dodávateľ pripraví vzorky materiálov na žiadosť odberateľa na základe
údajov a dokumentov, ktoré dodá odberateľ. Jednotlivé vzorky slúžia
ako pomocný materiál na prípravu objednávky zo strany odberateľa.
Vzorky nepredstavujú projekt v zmysle platných právnych predpisov
vrátane stavebno-právnych predpisov a zároveň nepredstavujú ponuku
v zmysle predpisov občianskeho zákonníka. Pred vytvorením objednávky
je odberateľ povinný bezpodmienečne posúdiť adekvátnosť vzoriek s
ohľadom na rozmery objektu a technologické požiadavky a získať súhlas
projektanta objektu a investora. Výlučnú zodpovednosť za správnosť
objednávky nesie odberateľ. Dodávateľ zodpovedá výlučne za realizáciu
predmetu zmluvy v súlade s objednávkou odberateľa. Dodávateľ nenesie
zodpovednosť za nesprávne odoslanú objednávku, ktorá nezodpovedá
požiadavkám odberateľa.
12. Ak nebolo na odoslanej objednávke uvedené inak, dodávateľ dodáva
objednané výrobky vlastnou prepravou alebo prostredníctvom prepravcu
do skladu odberateľa.
13. Ak na zaslanej objednávke nie je uvedené inak, Dodávateľ zasiela
objednané

produkty

na

drevených

samostatný predmet Predaja.

paletách,

ktoré

predstavujú

14. Po dohode s dodávateľom možno dohodnúť iné miesto dodania, čo môže
byť spojené s dodatočnými nákladmi z tohto titulu. Všetky tieto náklady
bude hradiť Odberateľ.
15. Odberateľ je povinný skontrolovať možnosti bezpečnej prepravy a
správnej vykládky. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na
odberateľa vo chvíli začatia vykládky.
16. Objednané výrobky môžu byť tiež vyzdvihnuté zo skladu dodávateľa
vlastným

dopravným

prostriedkom

odberateľa

alebo

dopravcom,

ktorého odberateľ určí. V prípade vyzdvihnutia zo skladu dodávateľa sa
za moment vydania predmetu objednávky považuje moment jeho
zverenia odberateľovi alebo ním určenému a poverenému dopravcovi. V
tomto

momente

prechádza

na

odberateľa

aj

riziko

straty

alebo

poškodenia tovaru.
17. Odmietnutie prevziať predmet objednávky a iné prípady oneskorenia
jeho prevzatia nezbavujú odberateľa povinnosti úhrady ceny. V takom
prípade

má

dodávateľ

právo

požadovať

odmenu

za

prepravu

a

skladovanie tovaru vo vlastnej réžii alebo môže odovzdať predmet
objednávky do úschovy tretej osobe na náklady a riziko odberateľa a
dokonca ho môže predať na účet odberateľa postupom určeným v čl.
551 Občianskeho zákonníka.
18. Ak z dôvodu, za ktorý nesie zodpovednosť odberateľ, k vydaniu nedošlo
alebo došlo k nemu s oneskorením, prechádza riziko náhodnej straty
alebo poškodenia predmetu objednávky na odberateľa v momente
ponúknutia vydania.
19. Odberateľ osobne alebo prostredníctvom vodiča, ktorý bol poverený
prepravou, preberá náklad na prepravu od dodávateľa výlučne v situácii,
že prepravu možno realizovať bez porušenia akýchkoľvek hmotnostných
noriem vozidla, v súlade s najväčším prípustným zaťažením na nápravu

pre cesty, po ktorých sa preprava uskutoční, a maximálnych prípustných
rozmerov vozidla. Pri prevzatí nákladu alebo pri objednaní jeho prevzatia
od odberateľa odberateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s horeuvedenými
platnými normami a že sa zaväzuje realizovať prepravu v súlade s
platnými právny
20. V prípade výskytu akéhokoľvek rizika porušenia noriem, uvedených v
bode 18 alebo v prípade ich prekročenia, ktoré bolo zistené pred začatím
prepravy

nákladu

vyzdvihnutého

v

.

ktoromkoľvek

zo

skladov

dodávateľa, je odberateľ alebo dopravca povinný odmietnuť prijatie
nákladu

na

prepravu.

Všetky

pokuty

uložené

počas

prepravy

odberateľom alebo dopravcom poľskými alebo európskymi kontrolnými
orgánmi za porušenie predpisov určujúcich prípustné hmotnosti vozidiel,
prípustné zaťaženia na nápravu a maximálne rozmery zaťažujú dopravcu
alebo Odberateľa.
21. V prípade, že vodič poverený odberateľom alebo dopravca, nie je
schopný realizovať nakládku, bude vodič vydávať pokyny, kontrolovať a
dohliadať na úkony vykonávané zamestnancami dodávateľa a môže im
dávať pokyny. Týmto dokumentom prenášajú dodávateľ a odberateľ
zodpovednosť za úkony určené v čl. 43 zákon z 15. novembra 1984
zákon o doprave na odberateľa.
22. Ak nie je určené inak, k úhrade za produkty a tovary a palety dodané
Odberateľovi dôjde vždy v termíne uvedenom na faktúre, ktorú vystavil
Dodávateľ, na bankový účet uvedený na tejto faktúre.
23. Za moment úhrady sa považuje deň pripísania čiastky k bankovému
účtu dodávateľa a v prípade platby v hotovosti – deň doručenia
peňažných prostriedkov osobe oprávnenej dodávateľom prijať platbu.

24. V prípade neúhradenia ceny v termíne určenom na faktúre budú
dodávateľovi prislúchať zákonné úroky za oneskorenie v obchodných
transakciách.
25. V prípade záväzkov po lehote splatnosti, nezaplatenia úrokov z
omeškania s platbou alebo v prípade prekročenia stanoveného limitu
obchodného úveru môže byť realizácia ďalších objednávok pozastavená
do času realizácie príslušných platieb.
26. Všetky reklamácie týkajúce sa množstva alebo kvality si vyžadujú
písomnú formu, musia obsahovať druh poškodenia a požadovaný spôsob
vyriešenia

reklamácie

a

tiež

údaje

jednoznačne

identifikujúce

reklamovaný tovar – najmä č. faktúry a č. objednávky.
27. Podanie reklamácie v žiadnom prípade nezbavuje odberateľa povinnosti
zaplatiť za reklamovaný výrobok včas a za podmienok určených na
faktúre.
28. Ak zamestnanec odberateľa poškodí počas preberania objednaného
tovaru tovar iného odberateľa, povinnosť úhrady strát z tohto titulu
prechádza na odberateľa zodpovedného za spôsobenie poškodenia.
29. Všetky prípady nesúladu a výhrady týkajúce sa množstva a kvality
výrobkov či stavu obalu, ktoré bolo možné zistiť vo chvíli dodania alebo
prevzatia, musia byť potvrdené písomne vodičom alebo zamestnancom
skladu dodávateľa a musia byť okamžite nahlásené.
30. Ak z dôvodu zabalenia tovaru nie je možné zistiť množstevné odchýlky
alebo vzniesť výhrady týkajúce sa kvality vo chvíli dodania alebo
prevzatia, je potrebné nahlásiť ich najneskôr vo chvíli odstránenia obalu.
V prípade, že Odberateľ použije alebo namontuje tovar s už zisteným
nedostatkom, Dodávateľ nemá povinnosť plnenia vyplývajúcu zo záruky.

31. Na toleranciu týkajúcu sa tvaru, rozmerov, hmotnosti, vzhľadu a hrúbky
vrstiev, farieb, odtieňov a iných vlastností sa vzťahujú poľské a európske
normy príslušné pre dané výrobky.
32. S cieľom zachovať nároky z titulu zodpovednosti za vady a záruky
poskytovanej

na

niektoré

vlastné

výrobky

je

odberateľ

povinný

dodržiavať podmienky prepravy, skladovania a záruky vypracované
dodávateľom a záväzné v momente podávania objednávky a oboznámiť
s týmito podmienkami osoby nadobúdajúce tento tovar od odberateľa.
33. Podmienky záruky poskytovanej na niektoré produkty sú uvedené v
záručnom liste priloženom k Produktu. Záruka však neplatí v prípade, ak
poškodený

povrch

predstavuje

najviac

5

%

celkového

povrchu

zakúpenej strešnej či fasádnej krytiny alebo zvitkov oceľového plechu.
34. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za rozdiely vo farbe, odtieni, vzhľade
vrstvy a rozmerové odchýlky.
35. Dodávateľ a odberateľ, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť, vylučujú
zodpovednosť Dodávateľa v rámci záruky za chyby tovarov dodaných
ako tovar druhej triedy a chyby ostatných tovarov v prípade, ak
poškodený povrch predstavuje najviac 5% celkového povrchu zakúpenej
strešnej či fasádnej krytiny alebo zvitkov oceľového plechu.
36. Odberateľ, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť vyhlasuje,že si je
vedomý straty nároku na uplatnenie zárukyv prípade nepresného
priliehania jednotlivých tabúľ po vykonaní montáže alebo v prípade
výskytu zvlnenia počas montáže tovaru a po jej ukončení. Toto
vyhlásenie sa týka výlučne plechov označených ako RPL, ML alebo RPSL.
37. Odberateľ, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť vyhlasuje, že v prípade
objednávok na tabule plechu s rozmermi väčšími ako je ich maximálna

prípustná dĺžka uvedená Dodávateľom, si je vedomý straty nároku na
uplatnenie zárukytýkajúcej sa škôd vzniknutýchpočas prepravy tovaru.
38. Odberateľ, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť vyhlasuje, že si je
vedomý,

že

zodpovednosť

obmedzenávýlučnena

Dodávateľa

dodanie

tovaru

vyplývajúca
bez

zo

známok

záruky

je

poškodenia

v

množstve zodpovedajúcom metráži chybného tovaru alebo opravu
reklamovaného tovaru alebo na vrátenie sumy za poškodený tovar,
zatiaľ čo Klient je povinný poškodený tovar vrátiť Dodávateľovi. Iné
formy nárokov sú v rámci platných právnych predpisov vylúčené.
39. Odberateľ vyhlasuje, že oprávňuje

Dodávateľa ponechať objednaný

tovar v každom prípade na adrese uvedenej v objednávke. Zároveň sa
zaväzuje zabezpečiť zodpovedajúce možnosti príjazdu na miesto dodania
vozidlám dodávateľa, najmä umožniť prejazd komunikáciou, ktorá vedie
k miestu dodávky nenormatívnym vozidlom v súlade s právnymi
predpismi, pripraviť vjazd na miesto dodania s vhodnou šírkou a
príslušné spevnenie príjazdovej
zodpovednosť

za

škody

cesty, v opačnom

vzniknuté

z

titulu

prípade znáša

nedodržania

alebo

nesprávneho splnenia tejto povinnosti.
40. V prípade dodávania vlastných produktov alebo tovaru od dodávateľa je
príjemca povinný uviesť v objednávke adresu, na ktorú majú byť
doručené. V prípade, ak tento záväzok nesplní alebo bude uvedená
adresa nesprávna, dodávateľ je oprávnený zaúčtovať odberateľovi
zmluvnú pokutu vo výške:
1) do 100 eur v prípade neuvedenia adresy v objednávke,
2) 2 eur za každý kilometer jazdy dodávateľa na nesprávnu adresu z
posledného miesta jeho vykládky/nakládky a z nesprávnej adresy na
ďalšie miesto jeho vykládky/nakládky.

41. Príjemca súhlasí s tým, aby prejavy vôle a iné vyhlásenia súvisiace s
realizáciou

záväzkov

vyplývajúcich

z

VOP,

vrátane

akejkoľvek

korešpondencie medzi zmluvnými stranami – napr. vyhlásenia týkajúce
sa adresy, výzvy k platbe – mohli byť zmluvným stranám zasielané
elektronickou formou na adresy elektronickej pošty uvedené na ich
internetových

stránkach

alebo

na

zákazníckej

karte

podpísanej

príjemcom.
42. Vo veciach neupravených v ustanoveniach VPP platia predpisy poľského
práva a najmä predpisy Občianskeho zákonníka.
43. Dodávateľ vyhlasuje, že je veľkým podnikateľom v zmysle Prílohy

I k

nariadeniu Komisie (EÚ) zo dňa 17.júna 2014 č. 651/2014, ktorá uznáva
niektoré druhy pomoci za zhodné s vnútorným trhom pri uplatnení čl.
107 a 108 Zmluvy (Úr.vest. EU L 187 z 26.06.2014, s. 1).
44. Sporné záležitosti medzi dodávateľom a odberateľom bude riešiť súd
príslušný pre sídlo dodávateľa.
45. Podľa čl. 4589 § 1 Občianskeho súdneho poriadku sa Dodávateľ
a Odberateľ dohodli, že v prípade, ak by v budúcnosti medzi nimi došlo
k akémukoľvek súdnemu sporu, vylučujú vykonanie svedeckej výpovede
Zmluvných strán.
46. Dodávateľ má právo na úpravu tohto dokumentu a to kedykoľvek,
prostredníctvom

zverejnenia

jeho

aktualizovaného

obsahu

na

internetovej stránke Dodávateľa.
47. Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa navzájom
vylučujú a zrušenie ktoréhokoľvek z nich nemá vplyv na platnosť
ostatných ustanovení.
48. Tento dokument bol vyhotovený v osmi jazykových verziách, tj. poľskej,
rumunskej,

českej,

slovenskej,

maďarskej,

litovskej,

nemeckej,

anglickej. V prípade akýchkoľvek jazykových nesúladov medzi nimi je
rozhodujúca poľská jazyková verzia.

IWONA ŁACH
10.04.2020
…………………………………………………………

