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1. Informacje ogólne; zakres obowiązywania 
1.1. Warunki zakupów obowiązują w obrocie handlowym pomiędzy podmiotami z 

Grupy GFT (dalej „GFT”) a przedsiębiorcami (dalej jako: „dostawca”), o ile nie 
zawarto specjalnej umowy ramowej lub indywidualnej, w której wyraźnie 
wyłączono obowiązywanie warunków zakupów lub ich część. 

1.2. Niniejsze warunki obowiązują jako dokument wyłączny. Są integralną częścią 
umowy i ewentualnych aneksów do niej. Uzupełniające warunki handlowe albo 
warunki dostawców odmienne od niniejszych warunków zakupów stają się 
częścią umowy wyłącznie, jeśli GFT wyrazi na to zgodę na piśmie. Powyższy 
zapis dotyczy również warunków handlowych wskazanych w ofertach, 
potwierdzeniach zleceń lub innych dokumentach dostawcy. Odbiór dostaw 
i/albo świadczeń nie jest równoznaczny z przyjęciem warunków handlowych 
dostawcy. Niniejsze warunki zakupów obowiązują również wtedy, gdy dostawy 
lub świadczenia przyjęte zostają bez zastrzeżeń. 

1.3. Wymóg formy pisemnej w niniejszych warunkach zakupów spełniony jest 
poprzez podpisanie dokumentów, przekazanych w formie wydruków, lub 
skanów w załącznikach mailowych. Nie spełnia wymogu formy pisemnej tekst 
w treści maila, z tym zastrzeżeniem, że wiadomość email może zostać w 
każdym wypadku wykorzystana dla celów dowodowych w prowadzonym 
postępowaniu przez sądem lub organem.  
 

2. Kosztorysy; zawarcie umowy oraz zmiany umowy; wymóg formy 
pisemnej; dostawy i świadczenia częściowe; odwołanie zamówień; 
terminy 

2.1 Kosztorysy są wiążące, a ich sporządzenie nie jest odpłatne, chyba że 
wyraźnie postanowiono inaczej. 

2.2 Zamówienia, zawarcie umów i zlecenia dostaw oraz ich zmiany i uzupełnienia 
wymagają formy pisemnej. Powyższe zdarzenia są skuteczne wyłącznie, jeśli 
pochodzą z działu zakupów GFT i są potwierdzone na piśmie. Oświadczenia 
ustne oraz oświadczenia niezłożone przez odpowiedni działu GFT są dla GFT 
niewiążące do momentu doręczenia dostawcy pisemnego zlecenia lub 
potwierdzenia wydanego przez dział zakupów GFT.  

2.3 Różnice w stosunku do zamówień dozwolone są wyłącznie po wcześniejszym 
pisemnym ich zatwierdzeniu przez GFT. 

2.4 Dostawy lub świadczenia częściowe są co do zasady niedozwolone, chyba że 
GFT wyraźnie zatwierdzi je na piśmie albo są uzasadnione z punktu widzenia 
GFT. 

2.5 Ustalone terminy są wiążące dla dostawcy. Naruszenie powyższego zapisu 
uprawnia GFT do odstąpienia od umowy z zachowaniem terminów określonych 
w szczegółowych warunkach współpracy lub po wyznaczeniu terminu 
dodatkowego. Powyższy zapis nie ogranicza stosowania regulacji ustawowych. 

2.6 Dla dotrzymania terminu dostawy decydujący jest termin dostarczenia towaru 
do GFT. W przypadku, gdy – zgodnie z ustaleniami stron – dostawa nie jest 
realizowana przez dostawcę do zakładu odbiorcy (DDU albo DDP wg Incoterms 
2010), dostawca zobowiązany jest udostępnić towar na czas, 
z uwzględnieniem załadunku i wysyłki według ustaleń ze spedytorem. 

2.7 Jeżeli dostawca zda sobie sprawę, że prawdopodobnie nie będzie w stanie 
dotrzymać terminu, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować GFT o tym 
fakcie oraz o okolicznościach uniemożliwiających realizację dostawy. 

2.8 Przyjęcie spóźnionej dostawy lub spóźnionego świadczenia bez zastrzeżeń nie 
oznacza rezygnacji z roszczeń i praw przysługujących GFT w związku ze 
zwłoką w dostawie lub świadczeniu. 

 
3. Przedmioty udostępnione; ubezpieczenia 
3.1 Przedmioty udostępnione przez GFT pozostają własnością GFT i muszą być 

przechowywane osobno, odpowiednio oznaczone i objęte procedurami 
zarządzania. Wolno ich używać wyłącznie do realizacji danej umowy. Wszelkie 
warunki przechowania podlegają uzgodnieniom pisemnym pod rygorem 
nieważności. 

3.2 Dostawca zobowiązany jest ubezpieczyć przedmioty udostępnione przez GFT 
na własny koszt w stosownym zakresie od utraty lub uszkodzenia. 

 
4. Zgłaszanie wątpliwości i informacja o przeszkodach 
4.1 Dostawca niezwłocznie poinformuje GFT na piśmie o wszelkich wątpliwościach 

w stosunku do sposobu wykonania dostawy lub świadczenia wymaganego 
przez GFT oraz o wszelkich przeszkodach w wykonaniu dostawy/ świadczenia 
powodowanych przez osoby trzecie lub GFT. 

4.2 Jeżeli dostawca przewiduje problemy w zakresie produkcji, zaopatrzenia 
w materiały, dotrzymania terminu dostaw itp., które mogą być dla niego 
przeszkodą w terminowej realizacji dostawy lub świadczenia albo w realizacji 
dostawy lub świadczenia w wymaganej jakości, zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o tym GFT na piśmie. 
 

5. Przejście ryzyka, miejsce wykonania; koszty transportu i opakowania 
5.1 W przypadku dostaw z rozstawieniem i montażem przejście ryzyka na GFT 

następuje w momencie odbioru. 
5.2 W przypadku dostaw bez rozstawienia i montażu przejście ryzyka na GFT 

następuje w momencie przyjęcia dostawy w lokalizacji wskazanej przez GFT.  
5.3 W przypadku świadczeń przejście ryzyka na GFT następuje w momencie 

odbioru. 

5.4 Koszty transportu i opakowania ujęte są w cenie zryczałtowanej, tzn. 
ponoszone przez dostawcę. Na żądanie GFT dostawca zobowiązany jest na 
własny koszt odebrać opakowania z miejsca odbioru i zutylizować je. 
 

6. Kontrola przy przyjęciu dostaw towarów 
6.1 W przypadku dostaw towarów GFT po przyjęciu dostawy zobowiązuje się 

sprawdzić, czy towar jest zgodny z zamówieniem pod względem typu i ilości, 
czy ma widoczne z zewnątrz uszkodzenia transportowe lub widoczne 
z zewnątrz wady. 

6.2 Jeżeli GFT wykryje w toku tych kontroli wadę, poinformuje o niej dostawcę. 
6.3 Reklamacje z tytułu wad zgodnie z punktem 6.1 należy zgłaszać niezwłocznie, 

nie dalej niż  w terminie miesiąca od dostawy. Jeżeli wykrycie danej wady 
możliwe jest później niż w momencie dostawy, miesięczny termin biegnie 
dopiero od tego momentu. 

6.4 GFT nie ma względem dostawcy obowiązku przeprowadzania bardziej 
szczegółowych kontroli i zgłoszeń niż te wskazane powyżej. 
 

7. Prawa autorskie i prawa zależne 

7.1 W każdym przypadku, w którym w związku z realizacją świadczenia lub 
dostawy dojdzie do powstania utworu w rozumieniu ustawy o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych zastosowanie znajdą regulacje niniejszego 
rozdziału.  

7.2 Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 7.8, w całości lub 
części, dostawca przenosi na GFT całość lub odpowiednią część (w zależności 
od ustalonego sposobu spełnienia świadczenia – w całości/w częściach oraz 
jego charakteru) majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów 
powstałych w związku z realizacją świadczenia lub dostawy oraz do wszelkiej 
dokumentacji papierowej i elektronicznej powstałej w związku z powstaniem 
utworu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na 
następujących polach eksploatacji: 

a) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 
– poprzez wprowadzanie do obrotu (oryginału i/lub egzemplarzy 
utworu), w tym również na materiałach reklamowych, 
promocyjnych, firmowych i informacyjnych; 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu za pomocą dowolnych technik, 
w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, 

c) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu na dowolnych nośnikach 
elektronicznych, magnetycznych, optycznych i innych; 

d) publikowania utworu w ramach innych utworów; 
e) wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaż), użyczenie, 

licencjonowanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na których 
utwór utrwalono, 

f) wprowadzenia utworu do pamięci komputera, w tym także 
wprowadzanie, przesyłanie i udostępnianie za pomocą sieci 
komputerowych, w tym sieci Internet, 

g) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w 
postaci opracowania;  

h) prawo do udzielania zezwolenia na dalsze wykorzystanie 
modyfikacji i fragmentów utworu, 

7.3 GFT jest upoważnione do modyfikacji i wykorzystywania dowolnych 
fragmentów utworu. Wszelkie prawa do dokonanych modyfikacji przysługiwać 
będą GFT. Jednocześnie dostawca przenosi w całości na GFT prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu, jak również do 
wykonywania praw zależnych do tego utworu, w szczególności zaś do 
sporządzania jego opracowań, adaptacji i przeróbek.  

7.4 Dostawca zapewnia, iż umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawierane 
pomiędzy dostawcą a jego pracownikami/współpracownikami nie zawierają 
postanowień, w świetle których prawa autorskie do utworów tworzonych przez 
takie osoby nie przechodziłyby automatycznie na dostawcę najpóźniej z chwilą 
ich wydania GFT. Dostawca zobowiązuje się, iż w umowach z osobami 
wyznaczonymi do świadczenia usług na rzecz GFT nie będącymi pracownikami 
Zleceniobiorcy zawarte zostaną stosowne postanowienia dotyczące 
przeniesienia na dostawcę praw autorskich do utworów tworzonych przez takie 
osoby w zakresie określonym powyżej, w celu umożliwienia dostawcy 
wykonania zobowiązania do przeniesienia majątkowych praw autorskich do 
utworów na GFT, na warunkach określonych w niniejszym rozdziale. 

7.5 Ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich, 
pokrewnych lub własności przemysłowej, a dotyczące utworów, o których 
mowa w niniejszym rozdziale będą dochodzone bezpośrednio od dostawcy. W 
związku z powyższym dostawca zobowiązuje się zwolnić GFT od wszelkich 
tego typu roszczeń. 

7.6 W przypadku, w którym jest to uzasadnione treścią łączącego strony stosunku 
prawnego i dojdzie do zakończenia współpracy poprzez np. rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy ramowej lub indywidualnej dostawca zobowiązany jest 
wydać GFT wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory lub projekty 
wynalazcze, włączając w to ich kopie i odpisy, a także wszelką dokumentację 
twórczą i wynalazczą związaną z eksploatacją tych utworów lub projektów, 
najpóźniej do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ramowej lub 
indywidualnej.  
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7.7 Dostawca nie może ujawniać ani czynić użytku z jakiegokolwiek wynalazku, 
projektu lub utworu, do którego prawa przysługują GFT, chyba że wynika to z 
realizowania zadań zleconych przez GFT dla wykonania zobowiązań 
wynikających z łączącego Strony stosunku prawnego. 

7.8 Strony potwierdzają, że wynagrodzenie należne dostawcy z tytułu realizacji 
świadczenia lub dostawy, obejmuje również wynagrodzenie należne dostawcy 
tytułem przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych 
przez Personel na wszystkich polach eksploatacji opisanych powyżej, jak 
również za przeniesienie praw opisanych w pkt. 7.3. W świetle powyższego 
Strony wyraźnie potwierdzają, iż dostawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie tytułem przeniesienia autorskich praw majątkowych lub 
przeniesienia prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych lub 
przeniesienia prawa wykonywania praw zależnych. 

 
8. Prawa ochronne osób trzecich  

Dostawca zapewnia, że zgodne z ustaleniami użytkowanie dostawy lub 
świadczenia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw ochronnych 
osób trzecich. Jeżeli pomimo tego, na podstawie podejrzenia naruszenia praw 
osób trzecich, np. praw autorskich, patentowych lub innych praw ochronnych 
GFT zostanie pociągnięte do odpowiedzialności, dostawca wstąpi w obowiązki 
GFT w tym zakresie i w zakresie wszelkich związanych z tym świadczeń. 
 

9. Faktury, ceny, VAT; koszty dodatkowe 
9.1 Każde zamówienie musi być rozliczone fakturą. Faktury częściowe i końcowe 

muszą być wyraźnie oznaczone. Faktury bez stosownego oznaczenia 
traktowane są jako końcowe. 

9.2 Na fakturze, przy zastrzeżeniu przestrzegania przepisów o VAT, należy 
zamieścić co najmniej: dane jednostki zlecającej, datę zamówienia, numer 
zamówienia, ewidencyjny numer podatkowy przydzielony przez urząd 
skarbowy lub NIP UE dostawcy, adres wysyłki, oznaczenie jednostki 
przyjmującej, numery pozycji zamówienia. 

9.3 Jeżeli cena podana w umowie jest ceną zryczałtowaną, w takim wypadku 
obejmuje ona wszystkie świadczenia dodatkowe i wyklucza dodatkowe 
roszczenia. O ile Strony nie postanowią inaczej, cena zryczałtowana nie 
obejmuje podatku VAT, który dostawca zobowiązany jest odprowadzić na 
gruncie obowiązującego prawa. Do opłacenia podatku VAT wymagane jest, 
aby dostawca, w oparciu o obowiązujące przepisy, był uprawniony 
i zobowiązany do osobnego pobierania podatku i aby podatek był osobno 
wyszczególniony na fakturze zgodnie z obowiązującymi regulacjami. 

9.4 Wszelki dodatkowe koszty związane z realizacją świadczenia lub dostawy, 
który poniesienie przez GFT nie zostało w sposób wyraźny uzgodnione przez 
Strony, ponosi w całości dostawca. W tytułu kosztów, o których mowa powyżej 
dostawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie względem GFT.  
 

10. Płatność, skonto, początek biegu okresu dostawy; ustalone raty 
10.1 Płatność realizuje się przelewem na konto wskazane na fakturze wystawionej 

przez dostawcę. 
10.2 O ile Strony nie postanowiły inaczej, termin płatności wynosi 30 dni. 
10.3 Termin płatności biegnie od doręczenia kompletnej, zdatnej do kontroli faktury 

końcowej w rozumieniu punktu 9.2 do jednostki wskazanej w zamówieniu, przy 
czym nie może to nastąpić wcześniej niż w dniu ukończenia dostawy lub 
odbioru świadczenia bez zastrzeżeń. 

10.4 W przypadku ustalonych płatności ratalnych termin płatności biegnie od 
momentu doręczenia zdatnej do kontroli faktury częściowej. 

10.5 Do dochowania terminu płatności przez GFT wystarczy przekazanie zlecenia 
przelewu do banku / instytucji finansowej. 

 
11. Odpowiedzialność za wady 
11.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

dostawy lub świadczenia. 
11.2 W przypadku stwierdzenia wady Dostawca zobowiązany jest ją usunąć lub 

dostarczyć przedmiot dostawy lub świadczenia wolny od wad w rozsądnym, 
wyznaczonym przez GFT terminie. GFT uprawniony jest do wyboru formy 
wykonania tego zobowiązania. 

11.3 Dostawca ponosi koszt naprawienia szkody i dostarczenia GFT przedmiotu 
dostawy lub świadczenia. 

11.4 GFT przysługuje prawo całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy 
bez odszkodowania dla dostawcy, gdy dostawca nie usunie wady lub nie 
dostarczy przedmiotu dostawy lub świadczenia wolnego od wad w 
wyznaczonym terminie. W tym przypadku GFT przysługuje również 
alternatywnie prawo żądania obniżenia ceny, realizacji naprawy lub dodatkowej 
dostawy we własnym zakresie na koszt dostawcy albo zlecenia tych świadczeń 
i żądania odszkodowania w miejsce świadczenia. GFT uprawniona jest do 
dokonania naprawy we własnym zakresie na koszt dostawcy w szczególności, 
gdy przekroczono termin dostawy albo GFT, ze względu na konieczność 
uniknięcia zwłoki po swojej stronie albo inną pilną okoliczność ma szczególnie 
uzasadniony interes w natychmiastowym wykonaniu zobowiązania, a 
skierowanie do dostawcy żądania usunięcia wady w stosownym terminie 
byłoby dla GFT nieuzasadnione. 

11.5 Szersze lub innego typu roszczenia ustawowe pozostają niewzruszone. 
11.6 Dostawca ponosi koszty odesłania wadliwych przedmiotów dostawy lub 

świadczenia i ryzyko z tym związane. 
 
12. Kontrola pod kątem braku wad prawnych / obowiązek informacyjny 

Dostawa produktów nieobarczonych wadami prawnymi jest dla GFT istotna 
z perspektywy zawartych umów. Dlatego dostawca zobowiązuje się 
skontrolować swoje świadczenia i dostawy pod kątem braku wad prawnych 

i poinformować GFT o ewentualnych prawach ochronnych sprzecznych 
z interesem GFT.  

 
13. Poufność 
13.1 Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa w zakresie 

ochrony danych, w szczególności RODO, do poufnego traktowania wszelkich 
informacji uzyskanych od GFT, w szczególności tajemnicy handlowej, 
dokumentacji i informacji o GFT oraz wszelkich wyników prac i wniosków 
związanych ze zleceniem i do powstrzymania się od udostępniania ich osobom 
trzecim, rozpowszechniania ich lub wykorzystania ich w inny sposób. Dotyczy 
to w szczególności wszystkich informacji, wynikających z korzystania 
z nieprzysługujących dostawcy zasobów technicznych i osobistych, 
a w szczególności danych istotnych dla bezpieczeństwa i danych osobowych, 
poznanych przez dostawcę. 

13.2 Przekazane dostawcy materiały i dokumenty muszą być przechowywane w taki 
sposób, aby były dostępne wyłącznie w ramach danego zlecenia pracownikom 
dostawcy wskazanym GFT. Materiały i dokumenty należy zwrócić GFT po 
wykonaniu zlecenia. Dostawcy nie przysługuje prawo do zatrzymania 
materiałów lub dokumentów – niezależnie od przyczyny. 

13.3 Dostawca nałoży odpowiednie zobowiązania na wszystkie osoby, którym 
powierzono pracę przy zleceniu, przy czym zobowiązania te będą się rozciągać 
na okres po zakończeniu realizacji zlecenia albo rezygnacji z usług dostawcy, 
zgodnie z punktami 13.1 i 13.2. Dostawca jest zobligowany do wykonania tych 
zobowiązań w formie pisemnej i przedłożenia ich GFT na żądanie. Na żądanie 
GFT dostawca wskaże dane zaangażowanych osób. Dostawca zadba ze 
szczególną starannością o to, by osoby te traktowały informacje uzyskane od 
GFT w sposób ściśle poufny i by zapobiec jakimkolwiek naruszeniom. Należy 
niezwłocznie poinformować GFT o wszelkich przesłankach świadczących 
o tym, ze osoby trzecie spoza grona wskazanego powyżej mogły uzyskać 
informacje wskazane w punkcie 13.1. 

13.4 Dostawca niezwłocznie poinformuje GFT o podejrzeniu naruszenia poufności 
lub ochrony danych oraz o prowadzonych przez urzędy nadzoru kontrolach 
obejmujących dane GFT. 

13.5 Dostawca zobowiązuje się ponadto do zachowania w ścisłej tajemnicy treści 
wszystkich stosunków umownych z GFT. Obowiązek ten nie dotyczy 
pełnomocników prawnych dostawcy. Obowiązek poufności dotyczy 
w szczególności informacji o istnieniu stosunków umownych z GFT. 
W przypadku, gdy dostawca chce zamieścić wzmiankę o współpracy z GFT, 
niezależnie od tego, czy ma to miejsce w materiałach drukowanych, czy 
publikowanych w Internecie, musi wcześniej uzyskać zgodę GFT. GFT udziela 
takiej zgody wyłącznie wedle własnego uznania. 

13.6 Powyższe zobowiązania w rozumieniu punktu 14 istnieją również po 
zakończeniu realizacji zlecenia, bez ograniczeń czasowych. 
 

14. Przekazywanie zamówień osobom trzecim; podzlecanie 
Przekazywanie zamówień osobom trzecim i podzlecanie nie jest dozwolone 
bez uzyskania pisemnej zgody GFT i uprawnia GFT do odstąpienia od umowy 
w całości lub w części oraz do domagania się zapłaty odszkodowania. 

 
15. Cesja roszczeń 

Roszczenia wobec GFT mogą być przenoszone wyłącznie po wcześniejszym 
uzyskaniu pisemnej zgody GFT. 

 
16. Pogorszenie się sytuacji majątkowej dostawcy; upadłość dostawcy 
16.1 W przypadku, gdy dojdzie do poważnego pogorszenia się sytuacji majątkowej 

dostawcy, co zagrozi przynajmniej części dostaw lub świadczeń, GFT 
przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy ramowej lub indywidualnej 
ze skutkiem natychmiastowym.  

16.2 W przypadku ustanowienia tymczasowego syndyka masy upadłościowej lub 
otwarcia postępowania upadłościowego w stosunku do majątku dostawcy, GFT 
przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy ramowej lub indywidualnej 
ze skutkiem natychmiastowym.  

 
17. Świadectwa pochodzenia 

Dostawca oświadcza, że przedmioty wyprodukowane w ramach zlecenia 
powstały na terenie Unii Europejskiej. Na żądanie GFT zobowiązuje się 
przedstawić wszelkie istotne ze względów podatkowych świadectwa 
pochodzenia lub oznaczyć kraj pochodzenia na swoich listach przewozowych. 

 
18. Minimalne wynagrodzenie 
18.1 Dostawca zastosował się do obowiązujących przepisów w zakresie płacy 

minimalnej przy zawieraniu wszelkich umów o pracę i zobowiązuje się 
przestrzegać przepisów przy zawieraniu kolejnych umów oraz wynagradzać 
swoich pracowników oferując im płace przynajmniej równe wymogom 
prawnym. 

18.2 Dostawca zobowiązuje się ponadto wprowadzić w stosunkach 
z dotychczasowymi i przyszłymi podwykonawcami regulację zgodną 
z punktem 18.1 w zakresie przestrzegania ustawowych przepisów o płacy 
minimalnej i zobowiązać ich do nałożenia takiego samego zobowiązania na 
własnych podwykonawców. 

18.3 Dostawca, na żądanie GFT zobowiązuje się wykazać, że jego pracownicy 
otrzymują wynagrodzenie zgodnie z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej  
lub wyrazić zgodę na odpowiednią kontrolę przez biegłego rewidenta 
zatrudnionego przez GFT, przy czym dostawca zobowiązuje się umożliwić 
biegłemu rewidentowi przeprowadzenie kontroli i wspierać go w jej trakcie. 

18.4 Ponadto dostawca wstępuje w obowiązki GFT w przypadku wszelkich 
roszczeń jego podwykonawców związanych z płacą minimalną . Powyższy 
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zapis rozciąga się na roszczenia wszystkich pracowników w ramach łańcucha 
podwykonawców. 

18.5 W przypadku naruszeń regulacji w punkcie 19 przez dostawcę lub jego 
podwykonawców, GFT przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym wszystkich umów indywidualnych zawartych 
z podwykonawcą. 

 
19. Kodeks postępowania dla dostawców 

Dostawca zobowiązany jest przestrzegać prawa w ramach danego systemu 
prawnego. W szczególności nie będzie czynnie ani biernie, bezpośrednio ani 
pośrednio uczestniczył w jakiejkolwiek formie przekupstwa, naruszenia praw 
podstawowych swoich pracowników lub w pracy dzieci. Ponadto obejmie 
odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo jego pracowników w miejscu 
pracy, będzie przestrzegać przepisów o ochronie środowiska 
i w maksymalnym możliwym stopniu będzie wymagać przestrzegania 
niniejszego kodeksu postępowania przez własnych dostawców. Jeżeli 
dostawca z własnej winy naruszy powyższe zobowiązania w związku ze 
świadczeniem usług, GFT, niezależnie od szerszych roszczeń, przysługiwać 
będzie prawo rozwiązania umowy ramowej lub indywidualnej z skutkiem 
natychmiastowym. Jeżeli naruszenie obowiązków można usunąć, powyższe 
uprawnienie może być wykonane dopiero po bezskutecznym upływie 
stosownego terminu na usunięcie naruszenia. 

 
20. Postanowienia końcowe 
20.1 Wyłączną miejscową właściwość sądową określa się na Łódź/Polska. 
20.2 Strony rozstrzygać będą wszelkie spory w ramach obowiązującego polskiego 

reżimu prawnego. 
20.3 Strony zobowiązują się do próby polubownego rozwiązania każdego sporu. 

Postanowienie zdania poprzedniego nie jest zapisem na sąd polubowny. 
Strony ustalają, iż środkiem pozasądowego rozwiązania sporu będzie 
dokument wysyłany przez jedną Stronę do drugiej zawierający propozycję 
rozstrzygnięcia sprawy wraz z wezwaniem do zajęcia stanowiska we 
wskazanym terminie. Brak reakcji strony przeciwnej w terminie wskazanym 
równoznaczny będzie z brakiem woli pozasądowego rozwiązania sporu.   

20.4 Zgodnie  rozdziałem 1, wszelkie zmiany w zakresie niniejszych warunków 
zakupów mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie 
pisemnej w ramach zawieranych umów ramowych lub indywidualnych. 

20.5 W przypadku w którym z jakichkolwiek przyczyn regulacja zawarta w 
warunkach zakupów okazałaby się nieważna, warunki zakupów nadal 
obowiązują Strony w części pozostałej, a w miejsce nieważnej regulacji 
zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 
21. Klauzula informacyjna RODO 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej 
RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych Dostawcy oraz przedstawicieli Dostawcy (pracowników, 
współpracowników) przez GFT Poland sp. z o.o., dalej ADO: 
 
21.1 Administratorem Danych Osobowych jest GFT Poland sp. z o.o., ul. Sterlinga 

8A, 91-425 Łódź, Tel. +48426630860, receptionlodz@gft.com  
21.2 ADO przetwarza dane osobowe w celu: 

I. nawiązania współpracy - Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, 
II. zapewnienie kontaktu z Dostawcą (adres  e – mail, nr telefonu) - Art. 6 ust. 1 

lit. b, f RODO, 
III. realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej o 

współpracy lub o świadczenie usług - Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO 
IV. prowadzenia rejestru korespondencji - Art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO 
V. ewidencji przebiegu współpracy (w tym realizacja płatności) - Art. 6 ust. 1 lit. b, 

c RODO 
VI. dochodzenia roszczeń i praw - Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, 
VII. realizacji obowiązków podatkowych (dane Wykonawcy) - Art. 6 ust. 1 lit. b, c 

RODO 
VIII. archiwalnym - Art. 9 ust. 2 lit. j RODO, 
21.3 Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym ADO powierzył 

przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: dostawcy usług 
technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, 
prawnych i doradczych, banki (realizacja płatności), organy publiczne w ramach 
realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
przez ADO.  

21.4 ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
21.5 Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a 

następnie przez okres wyznaczony przez powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia 
roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat 
od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy).  

21.6 Osoba której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do 
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

21.7 Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale w przypadku Dostawcy 
stanowi konieczny warunek umowny dla nawiązania współpracy i 
ewentualnego zawarcia umowy w formie pisemnej oraz realizacji praw i 
obowiązków przez ADO i Wykonawcę 

21.8 W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, z wykorzystaniem zebranych 
danych osobowych. 
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