ZASADY I WARUNKI
Admirror BV, z siedzibą pod adresem 6301 PM Valkenburg ad Geul (Holandia), De
Valkenberg 6, zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Izbę Handlową pod numerem
53182375, stosuje następujące ogólne warunki:
Artykuł 1. Definicje
niniejsze ogólne warunki należy rozumieć jako:
1. Podziwiać
Przedsiębiorca, który komercyjnie oferuje zarządzanie projektami luster
2. projekcyjnych oraz materiały reklamowe.
Oferta Każda oferta Admirror dotycząca dostawy jej produktów i usług.
3. Umowa
Każda umowa zawarta pomiędzy klientem a Admirror, każda jej zmiana lub
uzupełnienie, a także wszelkie czynności (prawne) przygotowujące i służące
wykonaniu umowy, nie będące ofertą.
4. Produkty i usługi
Wszelkie sprawy będące przedmiotem umowy pomiędzy klientem a Admirror.
5. 5. Warunki
Niniejsze ogólne warunki dostawy.
6. Klient/kontrahent
Osoba, która zawarła umowę z Admirror lub osoba, która poprosiła lub otrzymała
ofertę w rozumieniu ust. 2.
7. Zadanie
Jakiekolwiek zlecenie wykonania pracy, o której mowa w ust. 1 od klienta do
Admirror.
Artykuł 2. Zastosowanie
1. 2.1 Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie i stanowią integralną część każdej
oferty, wyceny i umowy, która dotyczy usług i towarów dowolnego rodzaju, które
mają być świadczone przez Admirror, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na
piśmie.
2. 2.2 Niniejsze ogólne warunki mają również zastosowanie do umów z Admirror, w
których realizacja wymaga zaangażowania osób trzecich przez Admirror.
3. 2.3 Jeżeli oprócz niniejszych warunków obowiązują inne warunki, niniejsze ogólne
warunki będą miały pierwszeństwo w przypadku jakiegokolwiek konfliktu.
4. 2.4 Odstępstwo od niniejszych ogólnych warunków jest możliwe tylko wtedy, gdy
strony wyraźnie uzgodniły to na piśmie.
5. 2.5 Stosowanie jakichkolwiek warunków drugiej strony zostaje wyraźnie odrzucone.
6. 2.6 Jeżeli w dowolnym momencie jedno lub więcej postanowień niniejszych
ogólnych warunków jest całkowicie lub częściowo nieważne lub zostanie zniszczone,
pozostałe postanowienia niniejszych ogólnych warunków pozostają w pełni
obowiązujące. Admirror i druga strona rozpoczną wówczas konsultacje w celu
uzgodnienia nowych postanowień, które zastąpią nieważne lub unieważnione

postanowienia, biorąc pod uwagę w jak największym stopniu cel i intencję
pierwotnych postanowień.
7. 2.7 Jeżeli między stronami zaistnieje sytuacja, która nie jest uregulowana w
niniejszych ogólnych warunkach lub jeśli istnieje brak jasności co do interpretacji
jednego lub więcej postanowień w ramach niniejszych ogólnych warunków, należy
tę sytuację ocenić lub zinterpretować zgodnie z duchem ogólnych warunków.
8. 2.8 Niniejsze ogólne warunki są wyraźnie podane do wiadomości klienta przed
zawarciem umowy i stanowią integralną część ogólnych informacji przekazywanych
klientom przez Admirror.
Artykuł 3. Oferta
1. 3.1 Wszystkie oferty złożone przez Admirror są niezobowiązujące, chyba że w
indywidualnie zaadresowanej pisemnej ofercie wyraźnie określono inaczej lub w
ofercie określono termin przyjęcia.
2. 3.2 Wszystkie oferty lub wyceny złożone przez Admirror są ważne przez okres 14 dni
od daty złożenia oferty lub wyceny, chyba że inny termin akceptacji został wyraźnie
ustalony na piśmie.
3. 3.3 Ceny podane w wycenie lub ofercie nie zawierają podatku VAT i innych opłat
rządowych, wszelkich kosztów, które zostaną poniesione w związku z umową, w tym
kosztów podróży i zakwaterowania, wysyłki i kosztów administracyjnych, chyba że
wskazano inaczej.
4. 3.4 Admirror nie może trzymać się swoich cytatów lub ofert, jeśli druga strona może
racjonalnie zrozumieć, że cytaty lub oferty lub ich część zawierają oczywisty błąd lub
błąd. Oczywiste błędy pisarskie lub pomyłki w ofertach lub ofertach Admirror
zwalniają zatem Admirror z obowiązku wykonania i/lub wszelkich zobowiązań do
wypłaty odszkodowania z tego tytułu, nawet po zawarciu umowy.
5. 3.5 Wycena lub oferta wygasa, jeśli produkt, którego dotyczy oferta lub oferta nie
jest w międzyczasie dostępny.
6. 3.6 Wszelkie oznaczenia w ofertach, wycenach i umowach oraz w załącznikach do
nich, takie jak zdjęcia, rysunki, rozmiary i kolory, a ponadto właściwości wszelkich
dostarczonych próbek mają jedynie charakter orientacyjny. Odchylenia nie są zatem
na konto i ryzyko Admirror. Jeśli firma Admirror pokazuje lub dostarcza model,
próbkę lub przykład, jest to zawsze tylko wskazówką: właściwości towarów, które
mają być dostarczone, mogą odbiegać od próbki, wzoru lub przykładu.
7. 3.7 Wszystkie załączniki należące do oferty pozostają własnością Admirror i muszą
zostać zwrócone na jego pierwsze żądanie. Za wyraźną i pisemną zgodą
zleceniodawca nie udostępni oferty Admirror osobom trzecim do wglądu lub
udostępnienia, ani nie może jej powielać ani upubliczniać.
8. 3.8 Jeżeli akceptacja odbiega od oferty zawartej w wycenie lub ofercie, Admirror nie
jest nią związany. Umowa nie zostanie wówczas zawarta zgodnie z tą odbiegającą
akceptacją, chyba że Admirror wskaże inaczej.
9. 3.9 Złożona oferta cenowa nie zobowiązuje Admirror do wykonania części cesji za
odpowiednią część podanej ceny.
10. 3.10 Oferty i notowania nie mają automatycznego zastosowania do przyszłych
zamówień.
11. 3.11 Oferta/umowa powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

o - nazwa klienta;
o - data umowy/oferty;
o - szczegółowy opis zadania;
o - uzgodniona jakość i ilość;
o - zastosowanie niniejszych ogólnych warunków;
o - wszelkie specjalne warunki;
o - warunki i sposoby płatności.
12. 3.12 Umowa pomiędzy klientem a Admirror zostaje zawarta dopiero po pisemnym
potwierdzeniu przez Admirror. Jeżeli poprawność treści tej pisemnej akceptacji nie
zostanie zakwestionowana w ciągu 8 dni, również w formie pisemnej, klient i
Admirror są związani umową.
13. 3.13 Admirror przez cały czas reprezentuje wszystkie interesy osób trzecich w swoim
portfolio. Klienci Admirror nie mogą kontaktować się bezpośrednio z tymi osobami
trzecimi. Klienci nie mogą również zlecać tym stronom podpisywania jakichkolwiek
umów, chyba że Admirror udzieli na to uprzedniej pisemnej zgody. Umowy zawarte
bezpośrednio z naruszeniem niniejszych warunków, bez wiedzy Admirror, nie są
wiążące.
14. 3.14 Umowy, dla których ze względu na ich charakter i zakres nie jest przesyłana
wycena i/lub potwierdzenie zamówienia, zawierane są z powodu rozpoczęcia ich
realizacji przez Admirror lub wskazaną przez nią osobę trzecią.
Artykuł 4. Ceny
4.1 Wszystkie ceny określone w umowie podane są w euro i nie zawierają podatku
VAT ani innych opłat nakładanych przez rząd. Wszelkie dodatkowe koszty, takie jak
podróż i zakwaterowanie, koszty wysyłki i koszty administracyjne, nie są wliczone w
cenę i są na rachunek klienta, chyba że uzgodniono inaczej.
Koszty transportu z fabryki/warsztatu lub miejsca prowadzenia działalności Admirror
również nie są wliczone w cenę i są na ryzyko i koszt klienta, chyba że strony
wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.
2. 4.2 Kwoty podane w ofertach lub notowaniach Admirror są oparte na cenach,
kursach wymiany, wynagrodzeniach, podatkach i innych czynnikach związanych z
poziomem cenowym istniejącym podczas oferty. Ceny podane przez Admirror w
broszurach lub na stronie internetowej Admirror lub w inny sposób mogą ulec
zmianie w dowolnym momencie. Jeżeli jeden lub więcej z tych czynników ulegnie
zmianie po potwierdzeniu (zamówienia), Admirror ma prawo odpowiednio
dostosować uzgodnioną cenę. Jeżeli podwyżka ceny jest dokonywana zgodnie z
niniejszym postanowieniem, a podwyżka wynosi więcej niż 10% całkowitej
uzgodnionej kwoty, druga strona ma prawo rozwiązać umowę na piśmie w ciągu
ośmiu dni po tym, jak dowiedziała się lub mogła o podwyżce ceny, chyba że
podwyżka ceny wynika z upoważnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów
prawa lub jest spowodowana podwyżką cen surowców, płac itp. lub z innych
przyczyn, których nie można było racjonalnie przewidzieć, gdy umowa została
zawarta.
3. 4.3 Wszystkie wyceny i oferty Admirror opierają się na informacjach przekazanych
Admirror przez klienta, przy czym klient gwarantuje, że wszystkie informacje
niezbędne do wykonania zlecenia są prawidłowo przekazane Admirror.

4. 4.4 Koszty wszelkich dodatkowych zakupionych towarów lub świadczonych usług
zostaną przeniesione bezpośrednio na klienta.
Artykuł 5. Zawarcie i zmiana umowy”
1. 5.1 Umowa pomiędzy Admirror a drugą stroną zawierana jest na czas określony,
chyba że z charakteru umowy wynika inaczej lub strony wyraźnie postanowią
inaczej na piśmie.
2. 5.2 Admirror ma prawo zlecić wykonanie niektórych czynności osobom trzecim w
celu wykonania umowy. Zastosowanie artykułów 7:404, 7:407 ust. 2 i 7:409
holenderskiego kodeksu cywilnego jest wyraźnie wyłączone.
3. 5.3 Jeżeli Admirror lub osoby trzecie zaangażowane przez niego w kontekście
zlecenia wykonują prace w lokalizacji klienta lub w miejscu wskazanym przez
klienta, klient zapewni rozsądnie pożądane udogodnienia tym pracownikom
bezpłatnie.
4. 5.4 Umowa składa się z niniejszych ogólnych warunków handlowych oraz
zamówienia (potwierdzenia). Umowa zostaje zawarta z chwilą odesłania przez
Admirror podpisanego potwierdzenia zamówienia.
5. 5.5 Jeżeli zamówienie zostało złożone ustnie lub jeśli potwierdzenie zamówienia
nie zostało (jeszcze) podpisane i odesłane przez Admirror, zamówienie uważa się
jednak za zakończone w chwili, gdy Admirror, na żądanie klienta, wraz z
rozpoczęciem realizacji zadania.
6. 5.6 Umowa między stronami zastępuje poprzednią korespondencję, umowy,
dokumentację i/lub inne informacje.
7. 5.7 Admirror jest uprawniony, w razie potrzeby, do wykonania umowy w różnych
fazach i osobnego zafakturowania części w ten sposób wykonanej. Admirror z
wyprzedzeniem poinformuje o tym drugą stronę. Jeżeli umowa jest realizowana
etapami, Admirror może zawiesić wykonanie tych części, które należą do kolejnego
etapu do czasu pisemnego zatwierdzenia przez drugą stronę wyników
poprzedniego etapu.
8. 5.8 Jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że konieczna jest jej zmiana lub
uzupełnienie, strony przystąpią do dostosowania umowy w odpowiednim czasie i
we wzajemnych konsultacjach lub sporządzą nową umowę. Jeżeli charakter, zakres
lub treść umowy ulegną zmianie, w wyniku czego umowa ulegnie zmianie pod
względem jakościowym i/lub ilościowym, może to mieć konsekwencje dla tego, co
zostało uzgodnione. Pierwotnie uzgodniona kwota może zostać zwiększona lub
zmniejszona. Admirror przedstawi wycenę z jak największym wyprzedzeniem.
Ponadto, w związku ze zmianą umowy, pierwotnie określony termin wykonania
może ulec zmianie. Druga strona dopuszcza możliwość zmiany umowy, w tym
zmiany ceny i terminu wykonania.
9. 5.9 Nie naruszając pierwotnej umowy, Admirror może odrzucić wniosek o zmianę
umowy, jeśli mogłoby to mieć konsekwencje jakościowe i/lub ilościowe.
10. 5.10 W przypadku zmian w umowie, w tym uzupełnienia, Admirror jest uprawniony
do ich wprowadzenia dopiero po wyrażeniu przez drugą stronę zgody na
odnowione warunki, w tym cenę, termin wykonania/dostawy. Brak lub nie
natychmiastowe wykonanie zmienionej umowy nie stanowi naruszenia umowy ze
strony Admirror i nie stanowi podstawy do rozwiązania lub unieważnienia umowy
przez drugą stronę.

11. 5.11 Terminy dostaw zawarte w ofertach, wycenach, umowach lub w inny sposób
będą zawsze przestrzegane przez Admirror w miarę możliwości, ale nie są wiążące.
Jeżeli uzgodniono lub określono termin wykonania określonej pracy lub
dostarczenia określonych przedmiotów, nigdy nie jest to termin ściśle określony. W
przypadku przekroczenia terminu druga strona musi zatem najpierw powiadomić
Admirror na piśmie o niewykonaniu zobowiązania. Admirror musi otrzymać
rozsądny termin na realizację umowy.
12. 5.12 Admirror może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez klienta tylko w
przypadku opóźnionego dostosowania się i w takim zakresie, w jakim to naruszenie
można przypisać Admirror, po wyznaczeniu rozsądnego terminu na zgodność i po
powiadomieniu o niewykonaniu zobowiązania z powodu bezpośredniej szkody
wynikające z tego domyślnego. .
13. 5.13 Jeśli Admirror wymaga informacji od drugiej strony w celu wykonania umowy,
okres wykonania nie rozpocznie się, dopóki druga strona nie udostępni ich
prawidłowo i całkowicie Admirror. Dotyczy to również ewentualnego
udostępnienia Admirror pracowników klienta, którzy będą zaangażowani w
działalność Admirror.
14. 5.14 Jeśli dane, współpraca i/lub przestrzeń robocza wymagana do realizacji
umowy nie zostaną dostarczone Admirror na czas, Admirror powiadomi o tym
klienta, a Admirror ma prawo wstrzymać wykonanie umowy i/lub obciążyć klienta
dodatkowymi kosztami wynikającymi z opóźnienia zgodnie z obowiązującymi
wówczas stawkami.
15. 5.15 Dostawa towaru nastąpi w miejscu, które strony wyraźnie uzgodniły na piśmie
w umowie cesji. Jeśli nie określono lokalizacji, dostawa odbędzie się w biurach
Amirror. Druga strona jest zobowiązana do odbioru towaru z chwilą jego
udostępnienia. Jeśli druga strona odmówi przyjęcia dostawy lub nie dostarczy
informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, Admirror ma prawo do
przechowania towaru na koszt i ryzyko drugiej strony.
16. 5.16 Dostawa następuje w terminie dostawy uzgodnionym przez strony lub na
żądanie. Dostawę towaru przez Admirror uważa się za słuszną, nawet jeśli klient nie
odebrał towaru, przy czym obowiązują między innymi warunki art. 10 i ryzyko
uszkodzenia i/lub utraty towaru przelewy do klienta.
17. 5.17 Jeżeli strony ustaliły, że dostawa lub wykonanie odbędzie się w miejscu poza
siedzibą Admirror, transport do uzgodnionego miejsca będzie odbywał się na koszt
i ryzyko klienta. Dotyczy to również rozładunku towarów. Uznaje się, że towar
został dostarczony przez Admirror i został odebrany przez klienta: po dostawie z
magazynu, z chwilą załadowania towaru na lub na środek transportu, po opłaceniu
przewozu dostawy, gdy tylko towar zostanie zostały dostarczone i rozładowane.
18. 5.18 Admirror określa sposób transportu towaru, ale wykonanie transportu
odbywa się na koszt i ryzyko klienta. Admirror jest całkowicie bezpłatny w zakresie
transportu, wysyłki i pakowania towaru, nie ponosi z tego tytułu żadnej
odpowiedzialności. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa klient.
19. 5.19 Zleceniodawca zapewnia, aby środki transportu mogły dobrze dotrzeć do
punktu rozładunku i nad odpowiednią drogą i dostępnym obszarem oraz aby było
wystarczająco dużo miejsca na dostawę. Dostawa odbywa się zawsze przy aucie,
przy czym klient zobowiązany jest tam odebrać towar. Klient i Admirror wspólnie
dbają o rozładunek w taki sposób, aby Admirror mógł jak najlepiej wywiązać się ze

swojego obowiązku rozładunku. Jeśli klient tego nie zrobi, poniesione w związku z
tym koszty zostaną w całości poniesione przez klienta. Czas oczekiwania itp. można
obciążyć kupującego osobno.
20. 5.20 Admirror w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone klientowi lub osobom trzecim w czasie lub w wyniku dostawy
produktów.
21. 5.21 Klient jest zawsze zobowiązany do pełnego zakupu zakupionego przez siebie
towaru oraz do zapłaty pełnej ceny zakupu. Klient jest również zobowiązany do
zapłaty pełnej ceny zakupu w przypadku odmowy przyjęcia całego zakupionego
przez siebie towaru, przy czym nie ma znaczenia na jakich warunkach Admirror
dostarczy towar.
22. 5.22 W przypadku uzgodnienia dostawy na żądanie bez wyznaczenia terminów,
Admirror jest upoważniony, o ile nie wszystkie towary zostały wezwane w ciągu
trzech miesięcy od zawarcia umowy, do wezwania klienta do określenia okres, w
którym wszystko zostanie wywołane.
23. 5.23 Termin określony przez klienta zgodnie z artykułem 5.22 nie może przekroczyć
okresu trzech miesięcy, liczonych od dnia, w którym klient mógł rozsądnie
uwzględnić wezwanie Admirrora.
24. 5.24 Klient zobowiązany jest zastosować się do ww. wezwania. W przeciwnym razie
Admirror jest upoważniony do rozwiązania umowy bez interwencji sądu i, w razie
potrzeby, do dochodzenia odszkodowania.
25. 5.25 Cesja zaakceptowana przez Admirror prowadzi do zobowiązania do dołożenia
wszelkich starań, a nie do zobowiązania z tytułu rezultatu, chyba że strony
wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie. Admirror wykona umowę zgodnie ze swoją
najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz zgodnie z dobrym wykonaniem, w oparciu
o znany w tamtym czasie stan techniki.
26. 5.26 W przypadku, gdy Admirror nie będzie w stanie świadczyć swoich usług w
uzgodnionym terminie z powodu warunków atmosferycznych, termin ten zostanie
przesunięty na nowy termin. Po ustaniu warunków pogodowych klient może
zaproponować Admirror nowy termin.
Artykuł 6. Płatność
1. 6.1 Płatność faktur Admirror musi być dokonana w uzgodnionych terminach, ale
nie później niż 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba że Admirror wskaże
inaczej na piśmie. Termin płatności można uznać za termin ścisły. Druga strona nie
jest uprawniona do potrącenia jakichkolwiek roszczeń wobec Admirror z kwot
naliczonych przez Admirror.
2. 2. 6.2 W przypadku zleceń na okres dłuższy niż jeden miesiąc należne koszty mogą
być okresowo naliczane.
3. 3. 6.3 Admirror jest zawsze uprawniony do ustanowienia zabezpieczenia w postaci
zadatku, kaucji lub gwarancji bankowej w odniesieniu do swojego roszczenia, przy
czym powyższe ustalenia dotyczące zabezpieczenia nie są wyczerpujące.
4. 4. 6.4 Płatności dokonuje się w formie depozytu lub przelewu na rachunek
bankowy wskazany przez Admirror. Admirror zawsze ma prawo, zarówno przed, jak
i po zawarciu umowy, żądać zabezpieczenia płatności lub zaliczki, np. z tytułu
wstrzymania realizacji umowy przez Admirror, do czasu wniesienia zabezpieczenia

i/lub wpłaty zaliczki została odebrana przez Admirror. . W przypadku odmowy
wpłaty zaliczki, Admirror jest upoważniony do rozwiązania umowy, a druga strona
ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę dla Admirror.
5. 5. 6.5 Z chwilą przekroczenia terminu podanego w akapicie pierwszym klient
pozostaje w zwłoce bez dalszego zawiadomienia o zwłoce, po którym klient jest
winien 2% odsetek miesięcznie lub, jeśli są wyższe, odsetki ustawowe od pełna
kwota faktury. Odsetki od kwoty należnej i należnej będą naliczane od momentu
zwłoki drugiej strony do momentu zapłaty pełnej należnej kwoty. Klient ponosi
również wszelkie pozasądowe koszty windykacji. Koszty te wynoszą 15% kapitału
przy minimum 120,00 €. Oblicza się je w następujący sposób, zgodnie z
Rozporządzeniem w sprawie rekompensaty pozasądowych kosztów windykacji
(BIK):
•
•
•
•
•
•

- za pierwsze 2500 euro, - na następne 2500 euro, - przez następne 5000 euro
- na kolejne 190 000 euro, - od nadwyżki powyżej 200 000 euro,
-15% przy minimum 120 €, - 10%
5%
1%
0,5% z maksymalną kwotą 6,775 €, -

6. 6.6 Wszelkie koszty windykacji (w tym pełne koszty pomocy prawnej, zarówno
sądowej, jak i pozasądowej, udzielonej przez kogokolwiek) w całości pokrywa druga
strona. Pozasądowe koszty windykacji Admirrora, obliczane na podstawie kwoty
podlegającej windykacji, ustala się na minimum 120 euro, co najmniej 15% kwoty
głównej. Koszty te zostaną naliczone, gdy tylko Admirror skorzysta z pomocy
prawnej. roszczenie o windykację zostało przekazane, zostanie obciążone bez
ciężaru dowodu i będzie należne drugiej stronie. Powyższe nie ma wpływu na
prawo Admirror do naliczania wyższych kosztów, jeżeli to, co zostało obliczone na
podstawie wartości procentowych, nie obejmuje kosztów.
7. 6.7 Płatności dokonywane przez klienta w pierwszej kolejności służą zmniejszeniu
wszystkich należnych kosztów, następnie należnych odsetek, a następnie najdłużej
należnych faktur należnych do zapłaty, nawet jeśli klient twierdzi, że płatność
dotyczy późniejszej faktury.
8. 6.8 Druga strona musi dokładnie sprawdzić fakturę. Zastrzeżenia dotyczące (kwoty)
faktury muszą być zgłoszone Admirror na piśmie w ciągu dziesięciu dni od daty
faktury. Po upływie tego terminu druga strona utraciła (ewentualne) prawa w tym
zakresie.
9. 6.9 Bez uszczerbku dla postanowień poprzednich paragrafów, Admirror ma prawo
dochodzić pełnego odszkodowania od klienta, jeśli klient nie wywiązuje się z
zobowiązań wynikających z umowy.
10. 6.10 Admirror może bez zwłoki z tego tytułu odrzucić ofertę zapłaty, jeżeli druga
strona wskaże inną kolejność podziału zapłaty. Admirror może odmówić pełnej
spłaty kapitału, jeśli nie zostaną również zapłacone dostrzeżone i aktualne odsetki
oraz koszty windykacji.

11. 6.11 Jeżeli Admirror i klient uzgodnili, że (częściowe) płatności za usługi będą miały
miejsce najpóźniej przed lub w uzgodnionym terminie wykonania, to zobowiązanie
do zapłaty nie może zostać zawieszone przez klienta z jakiegokolwiek powodu.
12. 6.12 Złożenie reklamacji przez Klienta nie zwalnia Klienta z jego zobowiązań
(płatniczych) wobec Admirror.
13. 6.13 Klient nie może przekazać Admirror żadnej publikacji materiałów chronionych
Prawami Własności Intelektualnej do czasu uiszczenia uzgodnionych opłat na rzecz
Admirror.
14. 6.14 Wszelkie rabaty udzielane przez Admirror dotyczą wyłącznie i wyłącznie ceny
netto i mają zastosowanie tylko do odpowiedniej cesji.
Artykuł 7. Zawieszenie, rozwiązanie i tymczasowe unieważnienie umowy
7.1 Admirror jest upoważniony do zawieszenia wykonania zobowiązań lub rozwiązania
umowy w następujących przypadkach:
• - druga strona nie wywiązuje się, nie w pełni lub nieterminowo wypełnia
zobowiązania wynikające z umowy;
• - Okoliczności, na które Admirror zwrócił uwagę po zawarciu umowy, dają podstawy
do obaw, że druga strona nie wywiąże się ze swoich zobowiązań;
• - Druga strona została poproszona o zabezpieczenie jej zobowiązań wynikających z
umowy w momencie zawarcia umowy, a zabezpieczenie to nie występuje lub jest
niewystarczające;
• - Jeżeli z powodu opóźnienia ze strony drugiej strony, od Admirror nie można już
oczekiwać wypełnienia umowy na pierwotnych warunkach;
• - Jeżeli zaistnieją okoliczności tego rodzaju, że wykonanie umowy jest niemożliwe lub
jeżeli zaistnieją inne okoliczności o takim charakterze, że nie można racjonalnie
oczekiwać od Admirror niezmienionego utrzymania umowy.
2. 7.2 W przypadku rozwiązania umowy roszczenia Admirror wobec drugiej strony
stają się natychmiast wymagalne i wymagalne. Jeżeli Admirror zawiesi realizację
swoich zobowiązań, zachowa bez uszczerbku dla swoich roszczeń wynikających z
prawa i umowy.
3. 7.3 Jeżeli Admirror przystąpi do zawieszenia lub rozwiązania, nie jest w żaden
sposób zobowiązany do rekompensaty szkód i kosztów.
4. 7.4 Jeżeli rozwiązanie leży po stronie drugiej strony, Admirror jest uprawniony do
uzyskania odszkodowania za szkody i wydatki, w tym koszty bezpośrednie i
pośrednie.
5. 7.5 Uznaje się, że druga strona nie wywiązuje się z jakiegokolwiek zobowiązania
wynikającego z umowy lub nie wykonuje go w terminie, a także gdy druga strona
nie zastosuje się do pisemnego wezwania do pełnego wykonania w terminie
ustalony okres.
6. 7.6 W przypadku zwłoki drugiej strony, Admirror ma prawo, bez obowiązku zapłaty
odszkodowania za szkodę, rozwiązać umowę w całości lub w części poprzez
pisemne powiadomienie drugiej strony i/ lub jakakolwiek kwota, którą druga
strona jest winna Admirror natychmiastowo, ma zostać dochodzona w pełnej
wysokości. .

7. 7.7 W przypadku niewykonania zobowiązania przez drugą stronę, ta ostatnia jest
zobowiązana wobec Admirror do przyznania odszkodowania lub odszkodowania.
8. 7.8 W przypadku likwidacji, (wniosków o) zawieszenie płatności lub upadłość,
zajęcie – o ile i o ile zajęcie nie zostanie zniesione w ciągu trzech miesięcy – na
koszt drugiej strony, restrukturyzacja zadłużenia lub inna okoliczność, w wyniku
czego druga strona nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, Admirror
może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym lub rozwiązać umowę,
bez obowiązku jej wypłaty odszkodowania lub odszkodowania. W takim przypadku
roszczenia Admirror wobec drugiej strony stają się natychmiast wymagalne i
wymagalne.
9. 7.9 W przypadku odstąpienia przez drugą stronę umowy w całości lub w części,
wszelkie koszty i czas pracy zarezerwowany na wykonanie umowy obciążają w
całości drugą stronę. Anulowanie cesji przez zleceniodawcę musi nastąpić w formie
pisemnej (listownie): w przypadku odstąpienia od 40 do 21 dni przed doręczeniem
cesji, zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty 50% całkowitej należnej kwoty,
bez uszczerbku dla prawo do pełnego odszkodowania, jeśli w rzeczywistości szkoda
poniesiona przez Admirror jest wyższa. W przypadku rezygnacji na mniej niż 21 dni
przed dostawą zamówienia, klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty
należnej kwoty.
Artykuł 8. Siła wyższa
1. 8.1 Admirror nie jest zobowiązany do wypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania
wobec drugiej strony, jeżeli przeszkodzi mu do tego okoliczność niezawiniona z
jego winy i nie wynikająca z jego winy w świetle prawa, aktu prawnego lub ogólnie
akceptowane poglądy.
2. 8.2 Termin „siła wyższa” jest w każdym przypadku rozumiany jako oznaczający, ale
nie ograniczony do: nieprzewidzianych okoliczności, również natury ekonomicznej,
które powstały bez winy lub z winy Admirror, takich jak epidemie, pandemie,
warunki pogodowe , poważna awaria w firmie, strajki, wojna, opóźnienia w
transporcie oraz opóźniona lub nieprawidłowa dostawa towarów, materiałów lub
części przez osoby trzecie, w tym firmy zaopatrzeniowe Admirror.
3. 8.3 Admirror nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wada powstała w wyniku
działania siły wyższej. W okresie działania siły wyższej Admirror może zawiesić
zobowiązania wynikające z umowy. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż trzy miesiące,
każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę, bez obowiązku zapłaty drugiej stronie
odszkodowania.
4. 8.4 Jeżeli po wystąpieniu siły wyższej Admirror częściowo wypełnił swoje
zobowiązania lub może wypełnić swoje zobowiązania tylko częściowo, jest
uprawniony do wystawienia faktury za część już dostarczoną lub mającą zostać
dostarczoną lub poniesione oddzielnie koszty, a pozostałe strona jest zobowiązana
do wystawienia faktury tak, jakby była to odrębna umowa
5. 8.5 w przypadku, gdy Admirror nie będzie w stanie rozpocząć lub kontynuować
swojej działalności lub dostaw w uzgodnionym terminie z powodu wpływów
atmosferycznych lub pandemii lub epidemii, druga strona nie jest uprawniona do
jakiejkolwiek formy odszkodowania lub odszkodowania z jakiegokolwiek powodu.
Nawet jeśli między stronami został uzgodniony ścisły termin, którego nie można

dotrzymać w wyniku okoliczności, klient nie będzie mógł dochodzić od Admirror
jakiejkolwiek formy odszkodowania (szkody).
Artykuł 9. Zastrzeżenie tytułu, pierwszy zastaw
1. 9.1 Wszystkie produkty, które mają być dostarczone i dostarczone przez Admirror
pozostają własnością Admirror w każdych okolicznościach, o ile druga strona nie
zapłaciła żadnego roszczenia od Admirror, ale odbywa się to na koszt i ryzyko
drugiej strony.
2. 9.2 Admirror ustanawia zastaw na podstawie niniejszych ogólnych warunków na
dostarczonych przez siebie towarach, które nie zostały jeszcze przeniesione na
drugą stronę.
3. 9.3 Druga strona nie jest uprawniona do zastawiania produktów dostarczonych z
zastrzeżeniem własności osobom trzecim, w inny sposób ich obciążania lub
przenoszenia ich w całości lub w części, o ile ich własność nie przeszła na nią, chyba
że przeniesienie odbywa się w ramach wykonywania zwykłej działalności
gospodarczej drugiej strony.
4. 9.4 Druga strona musi zawsze zrobić wszystko, czego można od niej racjonalnie
oczekiwać, aby chronić prawa własności Admirror.
5. 9.5 Jeżeli druga strona nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec
Admirror lub jeśli Admirror ma uzasadnione powody, aby obawiać się, że druga
strona nie wywiąże się z tych zobowiązań, Admirror ma prawo do odebrania
dostarczonych produktów z zastrzeżeniem prawa własności. Druga strona przez
cały czas zapewni firmie Admirror dostęp do swojego miejsca(-ów) lub budynku(ów) w celu kontroli produktów i/lub odbioru towarów. Po przejęciu druga strona
zostanie uznana za wartość rynkową, która w żadnym wypadku nie będzie wyższa
od pierwotnej ceny nabycia pomniejszonej o koszty poniesione w związku z
przejęciem.
6. 9.6 W przypadku zajęcia przez osoby trzecie towaru dostarczonego z zastrzeżeniem
własności lub chęci ustanowienia lub wykonania praw do niego, druga strona jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym Admirror.
7. 9.7 Druga strona zobowiązuje się do ubezpieczenia i utrzymania ubezpieczenia
dostarczonego towaru zastrzeżonego od m.in. wypadku, pożaru, wybuchu, zalania,
kradzieży oraz do udostępnienia polisy tego ubezpieczenia dla inspekcja do
Admirror na pierwsze żądanie. . W przypadku jakiejkolwiek wypłaty z
ubezpieczenia Admirror przysługuje tokeny.
Artykuł 10. Gwarancje, reklamacje i terminy przedawnienia
1. 10.1 Towary i usługi dostarczane przez Admirror spełniają zwykłe wymagania i
standardy, które można racjonalnie ustalić w momencie dostawy i dla których są
przeznaczone przy normalnym użytkowaniu w Holandii. Admirror stosuje roczny
okres gwarancyjny, chyba że w wycenie i/lub potwierdzeniu zamówienia określono
inaczej. Ścisły okres gwarancji może być określony przez Admirror oddzielnie dla
każdego zamówienia. Gwarancja, o której mowa w tym artykule, dotyczy
przedmiotów przeznaczonych do użytku na terenie Holandii.
2. W przypadku użycia poza Holandią, druga strona musi sprawdzić, czy jego użycie
nadaje się do użytku tam i spełnia określone dla niego warunki. W takim przypadku

Admirror może ustalić inne gwarancje i inne warunki w odniesieniu do towarów,
które mają zostać dostarczone lub wykonanej pracy.
3. 10.2 Klient gwarantuje, że nie będzie korzystał z usług i/lub produktów:
4. W taki sposób, że prawa Admirror lub osób trzecich są naruszane i/lub w inny
niezgodny z prawem sposób, w tym prawa własności intelektualnej i prawa do
ochrony prywatności;
5. Wbrew obowiązującym ustawom lub przepisom;
6. Wbrew postanowieniom umowy.
7. 10.3 Każda forma gwarancji wygasa, jeśli wada powstała w wyniku lub wynika z
nierozsądnego lub niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego przechowywania
lub konserwacji przez drugą stronę i/lub osoby trzecie bez pisemnej zgody lub
zmiany warunków Admirror, druga strona lub osoby trzecie. zastosowały do
towarów lub próbowały je zastosować. Drugiej stronie nie przysługuje również
gwarancja, jeżeli wada jest spowodowana lub jest wynikiem okoliczności
niezależnych od Admirror, w tym warunków pogodowych itp.
8. 10.4 Klient nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń po tym, jak dostarczone
produkty zostały w całości lub w części oddane do użytku, poddane obróbce lub
przetworzone, przekazane osobom trzecim, oddane do użytku lub w inny sposób
jawne. przyjęty. Niewielkie odchylenia w jakości, składzie, właściwościach, kolorze
itp., które są nie do uniknięcia z technicznego punktu widzenia lub które są ogólnie
akceptowane zgodnie z użytkowaniem, nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
9. 10.9 Jeżeli wada zostanie zgłoszona w późniejszym terminie, druga strona nie jest
już uprawniona do naprawy, wymiany lub odszkodowania.
10. 10.10 Bez uszczerbku dla zobowiązań Admirror, jeśli i o ile nie uzgodniono inaczej
na piśmie w odniesieniu do dostarczanych produktów, stwierdzone drobne
odchylenia w rozmiarze, kolorze, powierzchni, strukturze i inne niewielkie
odchylenia nie stanowią podstawy do odmowa. .
11. 10.11 Jeżeli odwołanie się do gwarancji drugiej strony byłoby uzasadnione,
Admirror, według wyboru Admirror, naprawi lub dostarczy towary zgodnie z
ustaleniami, chyba że stałoby się to w sposób oczywisty bezcelowe dla drugiej
strony w w międzyczasie. Jeżeli Admirror poinformuje drugą stronę, że przystąpi do
naprawy, druga strona udostępni Admirror dostarczony towar na własny koszt i
ryzyko. W przypadku uzasadnionego odwołania się do gwarancji na usługi
świadczone przez Admirror, Admirror każdorazowo ponosi koszty materiałowe.
Koszty związane z obróbką tych materiałów ponosi klient.
12. 10.12 Uzasadnione odwołanie od gwarancji nigdy nie oznacza uznania przez klienta
odpowiedzialności ani podstawy do roszczeń odszkodowawczych. Klient wyraźnie z
tego rezygnuje.
13. 10.13 Jeżeli odwołanie się od gwarancji klienta okaże się nieuzasadnione,
poniesione w związku z tym koszty, takie jak koszty badań po stronie Admirror,
zostaną w całości poniesione przez klienta.
14. 10.14 Zwrot towaru przez klienta może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej
zgody firmy Admirror, ale odbywa się na koszt i ryzyko klienta i nigdy nie oznacza
uznania odpowiedzialności.
15. 10.15 Po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego wszystkie koszty naprawy lub
wymiany, w tym koszty administracyjne, koszty wysyłki i wezwania, zostaną
obciążone klientem.

16. 10.16 W przeciwieństwie do ustawowych terminów przedawnienia, termin
przedawnienia wszelkich roszczeń i obrony wobec Admirror i osób trzecich
zaangażowanych przez Admirror w wykonanie umowy wynosi jeden rok.
17. 10.17 Postanowienia poprzednich paragrafów mają zastosowanie wyłącznie do
usług, towarów i/lub surowców dostarczanych przez Admirror, ale uzyskanych
przez nią od osób trzecich w zakresie i zakresie, w jakim zewnętrzny dostawca tych
usług, towarów i/lub lub surowców do Admirror udzielił gwarancji.
18. 10.18 Reklamacje dotyczące kwoty faktur przesłanych przez Admirror należy
zgłaszać na piśmie w ciągu ośmiu dni od daty wystawienia faktury, który to okres
jest terminem wygaśnięcia.
19. 10.19 Bez uszczerbku dla terminowej reklamacji przez klienta, obowiązek zapłaty i
przyjęcia złożonych zamówień pozostaje w mocy.
20. 10.20 O ile naprawa lub wymiana byłaby niemożliwa, umowę uważa się za
rozwiązaną. W odniesieniu do reklamacji dotyczących wad, o których mowa w
niniejszym artykule, Admirror nigdy nie jest zobowiązany do wypłaty jakiejkolwiek
formy odszkodowania.
21. 10.21 Uszkodzony towar nie podlega zwrotowi, chyba że strony postanowią
inaczej.
Artykuł 11. Odpowiedzialność
11.1 Admirror ponosi odpowiedzialność tylko za bezpośrednie szkody poniesione
przez drugą stronę, jeżeli i w takim zakresie, w jakim szkoda ta jest bezpośrednim
skutkiem umyślnego działania lub umyślnej lekkomyślności ze strony Admirror.
2. 2. 11.2 Admirror nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane
przez Admirror, który opiera się na nieprawidłowych i/lub niekompletnych
informacjach i/lub danych dostarczonych przez lub w imieniu drugiej strony.
3. 11.3 Całkowita odpowiedzialność firmy Admirror będzie we wszystkich przypadkach
ograniczona jedynie do odszkodowania za bezpośrednie szkody, przy czym całkowita
kwota, jaką Admirror ma zapłacić drugiej stronie z tytułu wszelkich zobowiązań
dotyczących anulowania, a odszkodowanie za szkody nigdy nie przekroczy
maksymalnej kwoty cena określona dla tej umowy (bez VAT) przynajmniej za tę część
zamówienia, której dotyczy zobowiązanie.
4. 11.4 Odpowiedzialność Admirrora jest w każdym przypadku zawsze ograniczona do
kwoty wypłaconej przez jego ubezpieczyciela, w stosownych przypadkach.
5. 11.5 Admirror nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie. W tym
między innymi szkody wynikowe, utracone zyski, utracone oszczędności i szkody
spowodowane przerwami w działalności.
6. 11.6 Admirror nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jeżeli iw zakresie, w jakim
druga strona wykupiła ubezpieczenie lub mogła się ubezpieczyć od danej szkody.
7. 11.7 Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym artykule nie mają
zastosowania, jeśli szkoda wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze
strony Admirror lub jego kierowników.
8. 11.8 Druga strona zwalnia Admirror z wszelkich roszczeń osób trzecich, które
poniosły szkodę w związku z wykonaniem umowy lub użytkowaniem produktu, a
których przyczyna leży po stronie innej niż Admirror.
9. 11.9 Jeśli do Admirrora zwracają się osoby trzecie, druga strona jest zobowiązana do
pomocy Admirrorowi zarówno w sądzie, jak i poza nim oraz do bezzwłocznego

wykonania wszystkiego, czego można od niego oczekiwać. Jeśli druga strona nie
podejmie odpowiednich środków, Admirror ma prawo zrobić to samodzielnie bez
powiadomienia o niewykonaniu zobowiązania. Wszelkie koszty i szkody ze strony
Admirror powstałe w wyniku tego będą na koszt i ryzyko klienta.
10. 11.10 Admirror ponosi taką samą odpowiedzialność za pracę wykonywaną przez
osoby trzecie na jego polecenie, jak za pracę wykonywaną przez własnych
pracowników, chyba że odpowiedzialność wynika z umyślnego działania lub rażącego
niedbalstwa ze strony osoby trzeciej.
11. 11.11 Klient odpowiada za terminowe złożenie wniosku i uzyskanie wszystkich
niezbędnych zezwoleń lub wymagań. Klient zwalnia firmę Admirror z jakiejkolwiek
odpowiedzialności w tym zakresie. Jeżeli strony zawarły już umowę i nieoczekiwanie
klient nie uzyskał żadnych ważnych zezwoleń lub zgód, wszystkie koszty poniesione
przez Admirror oraz odszkodowanie zostaną odzyskane od klienta.
12. 11.12 Roszczenia odszkodowawcze należy zgłaszać Admirror na piśmie w ciągu trzech
miesięcy od powstania szkody, pod rygorem przepadku.
13. 11.13 Jeżeli druga strona popadnie w zwłokę w należytym wykonaniu swoich
obowiązków wobec Amirror, wówczas druga strona ponosi odpowiedzialność za
wszelkie szkody i koszty po stronie Admirror, które powstały bezpośrednio lub
pośrednio w wyniku .
Artykuł 12. Własność intelektualna
1. 12.1 Wszystkie teksty, zdjęcia, rysunki, szkice, diagramy, próbki, modele, wiedza itp.,
w tym oprogramowanie, które są tworzone i używane przez Admirror, nawet jeśli
zostaną przekazane drugiej stronie, pozostaną mentalne i/ lub fizycznej własności
firmy Admirror i w związku z tym, za uprzednią pisemną zgodą firmy Admirror, mogą
być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z wykonaniem umowy między
firmą Admirror a drugą stroną. Postanowienia niniejszego artykułu stanowią
zastrzeżenie w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o prawie autorskim. Żadne z
postanowień niniejszych Warunków nie oznacza przeniesienia praw własności
intelektualnej.
2. 12.2 Admirror zastrzega sobie inne prawa i uprawnienia wynikające z Ustawy o
prawie autorskim oraz innych praw i przepisów intelektualnych. Admirror ma prawo
wykorzystać wiedzę zdobytą podczas wykonywania umowy do innych celów, o ile
nie zostaną ujawnione żadne ściśle poufne informacje drugiej strony osobom
trzecim.
3. 12.3 Druga strona zwalnia Admirror z roszczeń osób trzecich w odniesieniu do usług
lub towarów pochodzących od Admirror, dotyczących praw własności intelektualnej.
4. 12.4 Inne wykorzystanie lub ponowne wykorzystanie tworzenia treści, zdjęć,
materiałów filmowych lub innych materiałów chronionych prawem autorskim
Admirror jest niedozwolone, chyba że Admirror udzieli na to wcześniej wyraźnej
zgody. Brak pisemnej zgody stanowi wiążący dowód, że wymagana zgoda nie została
udzielona.
5. 12.5 W przypadku, gdy prawa własności intelektualnej do (części) usług, produktów
i/lub treści należą do licencjodawców Admirror, klient może być zmuszony do
zaakceptowania warunków licencji tych stron trzecich w celu korzystania (wszystkie
funkcje) usług. i/lub produkty. Jeżeli klient tego nie zechce, nie będzie mu
przysługiwać żadne roszczenie wobec Admirror w tym zakresie.

Artykuł 13. Ustawa o poufności i ochronie danych osobowych (Wbp)
1. 13.1 Admirror jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich informacji i
danych Klienta wobec osób trzecich, o ile nie są one dostępne publicznie bez działań
Admirror.
2. 13.2 Klient zobowiązuje się do przestrzegania ścisłej tajemnicy wobec Admirror w
odniesieniu do wszystkiego, co jest lub stanie się mu znane, niezależnie od tego, czy
w kontekście realizacji umowy, w odniesieniu do firmy (spółek) Admirror, a ponadto
do traktowania takie informacje z zachowaniem ścisłej tajemnicy. . , chyba że
informacje te są powszechnie znane lub ich ujawnienie jest wymagane przez prawo,
giełdę lub inne przepisy.
3. 13.3 Klient jest zobowiązany do nałożenia takiego samego obowiązku na
pracowników i osoby trzecie zaangażowane przez niego w wykonanie umowy, jak
określono w drugim akapicie niniejszego artykułu.
4. 13.4 Istnieje możliwość, że Admirror przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych („Wbp”) (pracowników i/lub klientów) klienta w
ramach umowy. Te dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Oświadczeniem o
ochronie prywatności Admirror oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym Wbp.
5. 13.5 Admirror będzie odpowiednio chronić dane osobowe przetwarzane w imieniu
Klienta. Admirror wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu
ochrony danych osobowych przed utratą oraz wszelkimi formami niezgodnego z
prawem przetwarzania. Biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i koszty wdrożenia,
środki te zagwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę
zagrożenia związane z przetwarzaniem i charakter danych, które mają być chronione.
Środki te obejmą:
•
•
•
•

Opracowanie dokumentu polityki bezpieczeństwa informacji;
Fizyczne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo sprzętu/plików danych, w tym zapory
ogniowe, hasło logowania i/lub szyfrowanie;
Przydzielanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo;
Stosowanie zabezpieczeń dostępu (procedury umożliwiające upoważnionym
pracownikom dostęp do systemów i usług informatycznych).

6. 13.6 Admirror nie gwarantuje, że zabezpieczenie jest skuteczne w każdych
okolicznościach. W przypadku braku wyraźnie opisanego zabezpieczenia, Admirror
dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczenie spełniało poziom rozsądny z uwagi na
aktualny stan wiedzy, wrażliwość danych osobowych oraz koszty związane z
przyjęciem zabezpieczenia.
7. 13.7 Klient udostępni do przetwarzania dane osobowe Admirror tylko wtedy, gdy
zapewnił podjęcie wymaganych środków bezpieczeństwa. Administrator odpowiada
za przestrzeganie środków uzgodnionych przez strony.
8. 13.8 W przypadku naruszenia bezpieczeństwa i/lub naruszenia danych w rozumieniu
art. 33 RODO, Admirror bez zbędnej zwłoki poinformuje o tym administratora lub
klienta.
9. 13.9 Admirror pomoże administratorowi w miarę możliwości w wypełnianiu jego
obowiązków wobec organu nadzorczego i/lub osób, których dane dotyczą, o których
mowa w art. 33 i 34 RODO.

10. 13.10 W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, zwróci się do Admirror z
żądaniem dostępu, sprostowania, usunięcia i/lub ograniczenia przetwarzania, o
których mowa w art. tak samo. do zrobienia. Poinformuje administratora o żądaniu.
Admirror może obciążyć administratora kosztami obsługi zgłoszenia.
11. 13.11 W zakresie odpowiedzialności Admirror za szkody powstałe w wyniku
zawinionego uchybienia w realizacji przetwarzania, postanowienia niniejszej umowy
stosuje się mutatis mutandis.
12. 13.12 W zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wszystkiego, co dotyczy
ustawy o ochronie danych osobowych, obowiązują postanowienia zawarte w
niniejszych ogólnych warunkach.
Artykuł 14. Spory i obowiązujące prawo
1. 14.1 W przypadku braku jasności co do interpretacji jednego lub więcej postanowień
niniejszych ogólnych warunków, interpretacja tych postanowień musi odbywać się
„w duchu” niniejszych ogólnych warunków.
2. 14.2 Umowa zawarta z Admirror podlega prawu holenderskiemu, nawet jeśli
zobowiązanie jest w całości lub częściowo wykonywane za granicą lub jeśli strona
zaangażowana w stosunek prawny ma tam swoją siedzibę. Wyraźnie wyklucza się
zastosowanie Konwencji Wiedeńskiej o sprzedaży.
3. 14.3 Wszelkie spory związane z umową lub wynikające z niniejszej umowy będą
rozstrzygane w pierwszej instancji przez sąd właściwy dla siedziby Admirror w
momencie zawarcia niniejszej umowy, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa stanowią inaczej. przepisuje.
4. 14.4 Strony mogą odwołać się do sądów dopiero po dołożeniu wszelkich starań, aby
rozstrzygnąć spór we wzajemnych konsultacjach.
5. 14.5 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszelkie roszczenia prawne, do
których druga strona wynika z niniejszych ogólnych warunków, przedawniają się po
upływie jednego roku od daty wykonania.
6. 14.6 Reklamacje klienta dotyczące usług i/lub działań muszą być zgłaszane Admirror
na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia świadczenia usług i/lub
działań. W przypadku przekroczenia tego terminu wszelkie roszczenia wobec
Admirror w tym zakresie wygasają.
7. 14.7 W przypadku uzasadnionej reklamacji na wykonane usługi i/lub czynności,
Admirror ma prawo wykonać te usługi i/lub czynności prawidłowo w rozsądnym
terminie lub obciążyć klienta odpowiednią częścią zadanie. kredyt.
Artykuł 15. Warunki ogólne
1. 15.1 Niniejsze warunki zostały złożone w Izbie Handlowej w Roermond.
2. 15.2 Zawsze obowiązuje wersja złożona ostatnio lub wersja obowiązująca w chwili
nawiązania stosunku prawnego.
3. 15.3 Holenderski tekst ogólnych warunków jest zawsze decydujący dla ich
wyjaśnienia.

