VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
BLACHPROFIL 2 Sp. z o. o.
1. Všeobecné

obchodní

podmínky,

dále

jen

VOP,

platí

pro

všechny

objednávky Odběratele, zejména za účelem distribuce a prodeje
vlastních výrobků BLACHPROFIL 2 Sp. z o. o. se sídlem v Krakově (dále
jen Dodavatel) a zboží nevyrobeného Dodavatelem, které má Dodavatel
ve své obchodní nabídce, dále jako vlastní produkty nebo zboží.
2. Nabídky, propagace, katalogy, brožury, pokladní místa, letáky, barevné
šablony,

vzorky

a

informace

obsažené

na

webových

stránkách

Dodavatele, tj. www.bp2.pl, jsou výhradně vizuální a výstavní materiály
a nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Není-li
stanovena jiná lhůta, odpověď na jakoukoliv žádost o cenovou nabídku
na jednotlivé vlastní výrobky a zboží bude zaslána do 7 dnů.
3. Podáváni objednávek na vlastní výrobky a jiné zboží nebo služby bude
zejména
v písemné podobě, formou dokladu nebo prostřednictvím systému eprofil.
4. Dodavatel se zavazuje realizovat objednávku poté, co Odběratel obdrží
potvrzení přijetí objednávky.
5. Objednávka, která byla zadána Odběratelem, který podniká, je totožná s
prohlášením, že je plátcem DPH, má daňové identifikační číslo, které
předal Dodavateli a zmocňuje Dodavatele, aby vystavil fakturu bez
podpisu Odběratele.
6. Podání

objednávky

je

zároveň

akceptací

VOP

a

souhlasem

se

zpracováváním osobnych údajů, názvu, adresy a kontaktních údajů
Odběratele.

Odběratel

je

povinen

oznámit

každou

změnu

výše

uvedených údajů, a to neprodleně po jejich vzniku.
7. Dle čl. 13 odst. 1, 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27.dubna 2016 ve věci ochrany fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volného průtoku
těchto údajů a zrušení nařízení 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně

údajů), Úř.věst. EU L 119 ze 4.5.2016 – dále jen „GDPR”, Dodavatel
sděluje, že:
1)

Správcem osobních údajů předaných Odběratelem je BLACHPROFIL 2
SP. Z O. O. se sídlem v Krakově (30-527), ul. Nadwiślańska 11/139 s
místem provádění činnosti v:
a) Grojec, ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia;
b) Dąbrowa Górnicza (41-303), ul. Budowlanych 10.

2) Dodavatel jmenoval Inspektora ochrany údajů – osobu: Wioletta
Kaczmarek,

kterou

můžete

kontaktovat

na

e-mailové

adrese:

inspektor@bp2.pl.
3) Inspektora ochrany údajů můžete kontaktovat ve všech věcech
týkajících se zpracování osobních údajů a využívání oprávnění
souvisejících se zpracováním údajů.
4) Osobní údaje se budou zpracovávat na základě:
a)

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. souhlasu osoby, které se tyto
údaje týkají, se zpracováním svých údajů za jedním účelem nebo
pro více určených cílů;

b)

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem realizace smlouvy, které
stranou je osoba, které se údaje týkají;

c)

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR za účelem splnění právní povinnosti
ležící na správci.

5)

Příjemci osobních údajů budou výhradně subjekty oprávněné k
získání osobních údajů na základě právních předpisů a také subjekty
spolupracující s Dodavatelem, které na základě příslušných smluv o
svěření zpracovávají údaje jménem správce.

6)

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro realizaci cílů
zpracování uvedených v bodě 4 výše, a následně po dobu nezbytnou
pro realizaci archivace vyplývající ze zákona ze dne 14.července
1983 o národní archívní zásobě a archívech,

7)

Odběratel nebo osoby jednající jeho jménem mají oprávnění k:
a)

přístupu ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR;

8)

b)

opravě údajů podle čl. 16 GDPR;

c)

odstranění údajů podle čl. 17 GDPR;

d)

omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;

e)

podání odporu podle čl. 21 GDPR;

f)

převedení údajů podle čl. 20 GDPR.

V případě zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. a)
GDPR Odběratel nebo osoby jednající jeho jménem jsou oprávněny
zrušit souhlas v libovolné chvíli bez ovlivnění souladu s právem
zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho
zrušením.

9)

Odběratel nebo osoby jednající jeho jménem jsou oprávněny podat
stížnost dozorčímu orgánu, tj. Předsedovi úřadu ochrany osobních
údajů se sídlem ve Varšavě (00-193) na ul. Stawki 2, za situace, že
uznají, že zpracování údajů porušuje právní předpisy v oboru
ochrany osobních údajů.

10) Poskytnuté

Dodavateli

osobní

údaje

nebudou

podléhat

automatizovanému rozhodování, z toho profilování,
11) Uvedení Odběratelem osobních údajů je povinné, za situace že
základ zpracování osobních údajů tvoří právní předpis nebo smlouva
uzavřená mezi stranami. V případě, že se zpracování osobních údajů
realizuje na základě souhlasu, je uvedení údajů dobrovolné.
8. Objednávka může být schválena k realizaci zcela nebo zčásti.
9. Není-li uvedeno jinak, jsou objednávky realizovány v cenách a lhůtách,
které se stávají pro Odběratele závaznými dnem odeslání potvrzení
Dodavatele, že objednávka bude provedena, avšak Dodavatel je
oprávněn

odstoupit

od

objednávky

nebo

změnit

její

podmínky.

Odběrateli nepřísluší žádná odškodnění z důvodu ztracených zisků a
výhod a nároky na náhradu škody vzniklá z důvodu odstoupení
Dodavatelem od realizace objednávky, nebo opožděného provedení nebo
dodání.

10. Změna,

časový

posun

nebo

zrušení

podané

objednávky

podané

Odběratelem jsou možné výhradně se souhlasem Dodavatele. Dodavatel
nenese odpovědnost za určité vlastnosti výrobku nebo za užitečnost
objednaných

výrobků

pro

Odběratelem

nebo

jeho

zákazníkem

požadované účely (které nejsou Dodavateli známé) – pokud Dodavatel
neposkytne Odběrateli nebo jeho zákazníku písemné ujištění, že výrobek
má určité vlastnosti nebo je určen pro konkrétní účely.
11. Na pokyn Odběratele připraví Dodavatel návrhy řezů materiálů na
základě údajů a dokumentů, které byly dodány Odběratelem. Návrhy
řezů jsou pomocným materiálem při zpracovávání zakázky Odběratelem.
Návrhy řezů nejsou projektem podle platných právních předpisů,
zejména zákona Stavební právo a nejsou nabídkou ve smyslu předpisů
Občanského zákoníku. Před podáním objednávky je Odběratel povinen
bezpodmínečně zjistit přiměřenost řezů k měřením objektu podle
skutečnosti a technologickým požadavkům a získat souhlas projektanta
objektu a investora. Výhradní odpovědnost za správnost zakázky nese
Odběratel. Dodavatel je výhradně odpovědný za splnění předmětu
smlouvy

dle

zodpovědný

Odběratelem
za

chybnou

podané
přípravu

objednávky.
a

podání

Dodavatel

objednávky,

není
která

neodpovídá na očekávání Odběratele.
12. Nebylo-li na zaslané objednávce stanoveno jinak, Dodavatel dodává
výrobky, které byly objednány vlastní dopravou nebo prostřednictvím
přepravce do skladu Odběratele.
13. Pokud není na odeslané objednávce uvedeno jinak, dodává Dodavatel
objednané výrobky na dřevěných paletách, které tvoří samostatný
předmět prodeje.
14. Po dohodě s Dodavatelem je možné se dohodnout na jiném místě
dodání, což může být spojeno s dodatečnými náklady. Veškeré tyto
náklady bude hradit Odběratel.

15. Odběratel je povinen ověřit možnosti bezpečného dojezdu a provedení
bezproblémové výkladky. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na
Odběratele ve chvíli jeho přistoupení k vykládce.
16. Objednané výrobky lze také převzít ze skladu Dodavatele vlastní
dopravou Odběratele nebo dopravcem určeným Odběratelem. V případě
převzetí

ze

objednávky

skladu

Dodavatele

považováno

je

předání

za

okamžik

předmětu

vydání

Odběrateli

předmětu
nebo

jím

určenému a pověřenému dopravci. V tomto okamžiku přechází na
Odběratele nebezpečí ztráty nebo poškození zboží.
17. Odmítnutí převzetí předmětu objednávky a také jiné případy zpoždění v
jeho převzetí nezbavují Odběratele povinnosti úhrady ceny. V takovém
případě je Dodavatel oprávněn požadovat odměnu za dopravu a
skladování zboží ve vlastním rozsahu nebo může předat předmět
objednávky do úschovy třetí osobě, na náklady a nebezpečí Odběratele,
a dokonce ho i prodat na účet Odběratele v souladu s čl. 551
Občanského zákoníku.
18. Pokud se z důvodů, za které odpovídá Odběratel, převzetí nekonalo
nebo było zpožděno, riziko nahodilé ztráty nebo poškození předmětu
objednávky přechází na Odběratele ve chvíli, kdy bylo nabídnuté možné
převzetí.
19. Odběratel, jenž jedná osobně nebo prostřednictvím řidiče, který je
pověřen dopravou, přejímá náklad k dopravě od Dodavatele výhradně v
situaci, kdy je možné provedení dopravy bez porušení jakýchkoliv norem
tykajících

se

hmotnosti

vozidla,

maximálního

zatížení

náprav

stanoveného pro silnice, kde bude probíhat přeprava, a maximálních
povolených rozměrů vozidla. Převzetím nákladu nebo pověřením jiné
osoby jeho převzetím Odběratel stvrzuje, že jsou mu známé platné
normy ve výše uvedeném rozsahu a že se zavazuje provést dopravu
podle platných norem, a než zahájí dopravu, ověří, zda tyto normy
nebyly porušeny.

20. V případě vzniku jakéhokoliv rizika porušení norem, uvedených v bodě
18 nebo v případě jejich porušení zjištěného před zahájením dopravy
nákladu, jenž byl předán v kterémkoliv skladu Dodavatele, je Odběratel
nebo dopravce povinen odmítnout převzetí nákladu k dopravě. Veškeré
pokuty uložené polskými a evropskými kontrolními orgány v souvislosti s
uskutečněním přepravy Odběratelem nebo dopravcem, jenž porušil
předpisy, které stanovují povolené hmotnosti vozidel, povolené zatížení
náprav a také maximální rozměry, zatěžují dopravce nebo Odběratele.
21. V případě, že řidič pověřený Odběratelem nebo dopravcem k provedení
dopravy nemá možnost provést nakládku, dozoruje a kontroluje činnosti
provedené zaměstnanci Dodavatele a v tomto rozsahu jím může dávat
pokyny.

Tímto dokumentem

Dodavatel

a

Odběratel

přenášejí na

Odběratele odpovědnost za činnosti uvedené v čl. 43 zákona ze dne 15.
listopadu 1984 – Dopravní právo.
22. Pokud není stanoveno jinak, bude úhrada za samotné výrobky, zboží
převzaté odběratelem a za dodané palety, provedena vždy ve lhůtě
uvedené na faktuře vydané dodavatelem a na bankovní účet uvedený na
faktuře.
23. Za okamžik úhrady se považuje den připsání částky na bankovní účet
Dodavatele, v případě platby v hotovosti den předání peněžních
prostředků osobě Dodavatelem zplnomocněné k převzetí platby.
24. V případě, že platba nebyla provedena ve lhůtě stanovené Dodavatelem
na faktuře, budou připočteny zákonné úroky z prodlení v obchodních
transakcích.
25. V případech závazků v prodlení, neuhrazení úroků za zpoždění plateb
nebo porušení stanoveného limitu obchodního úvěru může být provedení
dalších objednávek pozastaveno, a to do doby uhrazení plateb.
26. Veškeré reklamace, jež se týkají množství a kvality, musí mít písemnou
podobu, v níž je nutné uvést typ škody a požadovaný způsob vyřízení
reklamace a také údaje, které jednoznačně identifikují vadné zboží,
zejména číslo faktury a číslo objednávky.

27. Podání reklamace v žádném případě nezbavuje Odběratele povinnosti
včasné úhrady vadného výrobku za podmínek uvedených na daňovém
dokladu.
28. Pokud zaměstnanec Odběratele poškodí zboží jiného Odběratele během
přejímky objednaného zboží, povinnost uhradit vzniklé ztráty přechází
na Odběratele, jenž je odpověděný za způsobenou škodu.
29. Veškeré neshody a poznámky týkající se množství a kvality výrobků a
také stavu balení, které je možné zjistit v chvíli dodávky nebo přejímky,
musejí být potvrzeny písemně řidičem nebo zaměstnancem skladu
Dodavatele a okamžitě nahlášeny.
30. Pokud balení zboží znemožňuje zjištění nedostatečného množství nebo
poznámek týkajících se kvality v chvíli dodávky nebo přejímky, musejí
být nahlášeny nejpozději v okamžiku kdy balení bylo odstraněno. V
případě, že Odběratel, využije či namontuje zboží s dříve zjištěnou
vadou, Dodavatel neodpovídá z titulu garance.
31. Meze tolerance tvarů, rozměrů, váhy, vzhledu a hustoty povlaků, barev,
odstínů ajiných jsou určeny pro daný výrobek v polských a evropských
normách.
32. Odběratel

je

zavázán

dodržovat

podmínky

dopravy,

skladovací

podmínky a záruky, jež byly zpracovány Dodavatelem a jsou platné v
okamžiku podání objednávky, a seznámit s těmito podmínkami osoby,
které pořídí toto zboží od Odběratele, pro zachování oprávnění z jistoty a
záruky poskytované na některé vlastní výrobky.
33. Záruční podmínky poskytované na některé výrobky jsou uvedeny v
záručním listu, který je dodáván s výrobkem. Pokud však poškozený
povrch nečiní více než 5% celkové plochy zakoupené střešní, fasádní
krytiny nebo svitků ocelového plechu, není záruka poskytována.
34. Dodavatel neodpovídá za odchylky v barvě, odstínu, vzhledu povlaku a
odchylky v rozměrech.
35. Dodavatel a odběratel, který provozuje obchodní činnost, vylučují
odpovědnost dodavatele z titulu záruky za vady zboží dodaného jako

zboží druhé jakosti a vady ostatního zboží, kdy poškozený povrch nečiní
více než 5 % z celkové plochy zakoupené střešní, fasádní krytiny nebo
svitků ocelového plechu.
36. Odběratel, který podniká, prohlašuje, že si je vědom ztráty oprávnění z
titulu záruky či garance, které se vztahují na nepřesnosti při vzájemném
přiléhání tabulí po montáži a možnosti, že se vyskytnou zvlnění v
průběhu montáže zboží a po ní. Toto prohlášení se pouze vztahuje na
plechy s označením RPL, ML nebo RPSL.
37. Odběratel, který podniká, prohlašuje, že v případě, že bude objednávat
plechové tabule s rozměry, které překračují jejich maximální povolenou
délku, uvedenou Dodavatelem, si je vědom ztráty oprávnění, která mu
přísluší z titulu záruky či garance o škodách, které vznikly v průběhu
přepravy zboží.
38. Odběratel, který podniká, prohlašuje, že odpovědnost Dodavatele z
titulu garance je omezena pouze na dodání Odběrateli zboží, které nemá
vady, v množství stejném jako metráž vadného zboží či na opravu
reklamovaného zboží či vrácení prodejní ceny za vadné zboží při vrácení
vadného zboží Zákazníkem. Nároky jiného druhu jsou vyloučeny v
zákonných mezích.
39. Odběratel prohlašuje, že zplnomocňuje Dodavatele by v každém případě
objednaného zboží předal je na adrese uvedené v objednávce. Současně
se zavazuje k zajištění snadného dostupu na místo dodávky pro vozidla
Dodavatele, a to zejména k umožnění přejezdu komunikaci vedoucí k
místu dodávky nenormativním vozidlem v souladu s právními předpisy,
k připravení správné velikosti vjezdu pro dodávku a správné zpevnění
přístupové cesty, pod sankcí odpovědnosti za škody vzniklé z titulu
nedodržení nebo nesprávného splnění této povinnosti.
40. V případě dodávky vlastních výrobků či vlastního zboží Dodavatelem, je
Odběratel povinen uvést v objednávce adresu, na kterou mají být
dodány. V případě, že tato povinnost nebude splněna či bude uvedena

chybná adresa, je Dodavatel oprávněn naúčtovat Odběrateli smluvní
pokutu ve výši:
1) až 100 eur, nebude-li v objednávce uvedena adresa,
2) 2 eura za každý Dodavatelem ujetý kilometr na chybnou adresu z
jeho předchozího místa vykládky/nakládky a z chybné adresy do dalšího
místa jeho vykládky/ nakládky.
41. Odběratel souhlasí s tím, že projev vůle či jiná prohlášení, která
souvisejí

s

plněním

závazků

na

základě

VPP,

včetně

veškeré

korespondence mezi Stranami – např. prohlášení o dodací adrese pro
výzvu k úhradě – mohou být Stranám předávány elektronickou formou
na adresu elektronické pošty uvedenou na internetových stránkách či v
Zákaznickém listu, podepsaném Odběratelem.
42. Ve věcech neupravených v ustanoveních VOP se strany řídí předpisy
polského práva, a to zejména předpisy Občanského zákoníku.
43. Dodavatel prohlašuje, že je velkým podnikatelem ve smyslu Přílohy I k
nařízení Komise (EU) ze dne 17.června 2014 č. 651/2014 uznávající
některé druhy pomoci za shodné s vnitřním trhem při uplatnění čl. 107 a
108 Smlouvy (Úř.věst. EU L 187 z 26.06.2014, s. 1).
44. Spory mezi Dodavatelem a Odběratelem budou řešeny u soudu
příslušného sídlu Dodavatele.
45. Na základě čl. 4589 § 1 soudního občanského řádu Dodavatel a
Odběratel stanovují, že v případě, že mezi nimi v budoucnu dojde k
jakýmkoli soudním sporům, vyloučí možnost provedení důkazu
z výslechu Smluvních stran.
46. Dodavatel má právo kdykoliv modifikovat tento doklad, a to
zveřejněním jeho aktualizované verze prostřednictvím webových
stránek Dodavatele.
47. Ustanovení

těchto

Všeobecných

prodejních

podmínek

jsou

samostatná
a oddělitelná ujednání a neplatnost kteréhokoliv z nich nemá vliv na
platnost zbývajících ustanovení.

48. Tento dokument byl vyhotoven v osmi jazykových verzích, tj. polské,
rumunské, české, slovenské, maďarské, litevské německé, anglické.
V případě jakýchkoliv jazykových nesouladů mezi nimi je rozhodující
polská jazyková verze.

IWONA ŁACH

10.04.2020

…………………………………………………………

