OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Warunki ogólne – Zakres obowiązywania
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej „OWS”, określają standardowe warunki, na jakich
odbywają się transakcje handlowe pomiędzy Multidekor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
(dawniej Multidekor Professional Sp. z o.o.) zwaną dalej („Dostawcą”) a Zamawiającym. Stanowią one
integralną część każdej oferty, cennika i umowy współpracy lub umowy sprzedaży, a podjęcie współpracy
stanowi równocześnie automatyczną akceptację OWS przez Zamawiającego. W przypadku kiedy strony
swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy w pierwszej kolejności znajdują
zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie
nie uregulowanym w umowie.
1.2. Wszelkie ustalenia zawarte pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym w celu realizacji umowy, wymagają formy
pisemnej. Sprzeczne lub odmienne warunki Zamawiającego, w szczególności warunki zakupu, wymagają
dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę. W przypadku jednoczesnego wystąpienia
dwóch pisemnych potwierdzeń zawierających rozbieżne treści, moc obowiązującą ma potwierdzenie
Dostawcy.
1.3. Pisemne postanowienia indywidualne mają pierwszeństwo przed OWS.
1.4. OWS dostępne są na stronie internetowej firmy www.multidekor.pl i wiążą Zamawiającego, o ile mógł się
z nimi zapoznać najpóźniej z chwilą zawarcia umowy.
1.5. Wszelkie odstępstwa od Ogólnych Warunków Sprzedaży są możliwe jedynie za wyraźną zgodą Dostawcy,
potwierdzoną przez upoważnionych przedstawicieli na piśmie, bądź w innej formie, właściwej dla danej
transakcji.
1.6. Moc wiążącą mają wszystkie autentyczne, tj. opracowane przez Dostawcę lub na jego zlecenie wersje
językowe niniejszych OWS, jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych lub sporów,
strony będą stosować polską wersję językową.

2.

Oferta. Dokumentacja ofertowa

2.1. Projekty wizualizacyjne będące częścią oferty są jedynie symulacją komputerową i mają charakter
orientacyjny. Dostawca nie odpowiada za uzasadnione odstępstwa od projektu wizualizacyjnego,
wynikające w szczególności ze specyfiki miejsc, w których następuje montaż dekoracji oraz specyfiki
zastosowanych materiałów i konstrukcji. Dostawca informuje, iż wszelkie ilości elementów zostały
oszacowane wstępnie i podlegają weryfikacji przez Zamawiającego oraz konsultacji techniczno –
montażowych w miejscu / miejscach montażu dekoracji.
2.2. Oferty objęte są tajemnicą handlową. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy o wszelkich
informacjach uzyskanych w związku z realizowanym zamówieniem, chyba że ich ujawnienia będzie
wymagało obowiązujące prawo.
2.3. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Dostawcę zdjęć i filmów iluminacji i dekoracji, w
których wykorzystano produkty Dostawcy.
2.4. Wszelkie zamówienia muszą być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i podlegają niniejszym
OWS.
2.5. Zamawiający składa zamówienia na piśmie, w oparciu o proponowane mu przez Dostawcę warunki
handlowe.
2.6. Wszelkie katalogi, foldery, prezentacje itp. materiały Dostawcy, w tym również te, które noszą cechy
oferty (w tym również nazwę „oferta”), skierowane zarówno do ogółu, jak i konkretnie oznaczonego
Zamawiającego: objęte są tajemnicą informacji, mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący
Dostawcę, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania zamówień przez Zamawiających, w oparciu o
deklarowane w nich opisy towarów oraz warunki dostaw, w tym ceny. W żadnym wypadku nie stanowią

one oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, chyba że Dostawca wyraźnie, na piśmie
zgodzi się na takie ich traktowanie.
2.7. W przypadku składania zamówień w oparciu o warunki handlowe Dostawcy, określone w konkretnej
ofercie handlowej należy powołać się na tę konkretną ofertę.
2.8. Warunki handlowe prezentowane przez Dostawcę w ofertach są opracowane dla zamówień obejmujących
całość danej oferty. Jakakolwiek zmiana, co do rodzaju, parametrów bądź ilości towarów może skutkować
zmianą cen jak i pozostałych warunków handlowych.
2.9. Uzgodnienia i ustalenia dodatkowe wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia.

3. Potwierdzenie zamówienia. Umowa
3.1. Umowa dla swej ważności wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie i zostaje zawarta z chwilą
przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, tj. z chwilą dojścia do Zamawiającego potwierdzenia zamówienia lub
z dniem spełnienia innych warunków umowy uzgodnionych wcześniej pomiędzy stronami, chyba że strony
postanowiły inaczej.
3.2. Po zawarciu umowy, zamawiający nie ma prawa odstąpienia od niej, poza przypadkami, o których mowa w
bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
3.3. Całkowite bądź częściowe rozwiązanie umowy, w tym ograniczenie dostawy, wymaga każdorazowo zgody
Dostawcy udzielonej na piśmie.

4. Dostawy i Montaż
4.1. Realizacja zamówienia rozpoczyna bieg od momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości handlowych i
technicznych, jak również po wpłacie pełnej zaliczki przez Zamawiającego, jeśli taką strony uprzednio
uzgodniły.
4.2. Dostawy realizowane będą bez zbędnej zwłoki.
4.3. Terminy deklarowane w potwierdzeniu zamówienia mogą ulec zmianie stosownie do okoliczności jakie
mogą nastąpić po przyjęciu zamówienia do realizacji przez Dostawcę, a które mogą uzasadnić zmianę.
Dotyczy to okoliczności przewidzianych w pkt. 6 niniejszych OWS.
4.4. O ile zamówienie Zamawiającego wyraźnie nie wskazuje na wymóg dostawy zamówienia w całości,
Dostawca ma prawo do realizacji dostaw częściowych.
4.5. Nie uregulowanie w terminie przez Zamawiającego jakichkolwiek należności uprawnia Dostawcę do
wstrzymania zamówienia bądź świadczenia usług. To uprawnienie Dostawcy trwa do czasu ustąpienia ww.
przyczyn wstrzymania realizacji zamówienia. W takich przypadkach uzgodnione wcześniej terminy realizacji
zamówień ulegają stosownemu wydłużeniu.
4.6. Dostawca zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w projektowanych dekoracjach poprzez
zastąpienie niektórych elementów dekoracji elementami o tej samej wartości materialnej, estetycznej oraz
użytkowej i o tym samym charakterze (w tej samej kolorystyce i w tym samym kształcie), jednakże nie
zmieniając przy tym charakteru tychże dekoracji. Dostawca poinformuje o ewentualnych zmianach
Zamawiającego.
4.7. Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować możliwość montażu dekoracji w miejscu montażu względem
wytycznych przekazanych przez Dostawcę i własnej wiedzy oraz przekazać Dostawcy informację na temat
warunków i zgodności miejsca montażu z przekazanymi wytycznymi. Brak informacji Zamawiającego oraz
brak odniesienia się do przekazanych w razie potrzeby wytycznych do montażu w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wytycznych, oznacza potwierdzenie możliwości bezpiecznego montażu i zgodności miejsca
montażu z wytycznymi.
4.8. W sytuacji, gdy oczywistym jest, iż montaż dekoracji w miejscu montażu nie zapewnia bezpieczeństwa jej
eksploatacji, bądź stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, Dostawca może powstrzymać się z
wykonywaniem prac.
4.9. W przypadku, gdy montaż dekoracji związany jest z koniecznością uzyskania jakiejkolwiek formy zezwoleń,
bądź też zgłoszenia prowadzonych prac, obowiązki podjęcia stosownych czynności obciążają
Zamawiającego
4.10.Zamawiający zapewni Dostawcy wszelką niezbędną pomoc dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
w szczególności plany obiektu, informacje techniczne oraz zapewni instalację zasilającą, niezbędną do
przyłączenia dekoracji świetlnych.

4.11.Zamawiający wskaże i zapewni Dostawcy dostęp przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu do obiektu w
okresie przygotowania, serwisu i składowania o ile przedmiot zamówienia obejmuje te usługi.
4.12.Zamawiający zapewni oświetlenie umożliwiające pracę ludzi w okresie przygotowania, montażu,
demontażu przedmiotu umowy oraz bezpośredni dostęp do energii elektrycznej 230V.
4.13.W przypadku opóźnienia terminu montażu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający
musi wystąpić z pisemną prośbą o dokonanie zmiany terminu montażu. Jeżeli Dostawca nie wyrazi zgody na
zmianę terminu ma tym samym prawo odstąpić od realizacji zamówienia w trybie natychmiastowym w
niezrealizowanej części. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane czynności
przygotowawcze Dostawcy, oraz karę umowną w wysokości 1/3 wynagrodzenia określonego w zamówieniu.
Kara umowna jest płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od
realizacji zamówienia.
4.14.W przypadku braku możliwości wykonania montażu przez Dostawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności braku możliwości technicznych do zasilenia elektrycznego elementów
składowych dekoracji, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w określonej wysokości. W
przypadku braku linii zasilających Dostawca wykona montaż elementów dekoracyjnych bez podłączeń
elektrycznych. Brak linii zasilających nie może być podstawą do odmowy odbioru dekoracji.
4.15.Po każdorazowym wykonaniu wyszczególnionych usług Dostawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości
dokonania odbioru przedmiotu umowy. Odbiór nastąpi w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony nie
później niż 12 godzin od zakończenia montażu potwierdzonego jednostronnie sporządzonym przez Dostawcę
Protokołem Zakończenia Prac pozostawionym u ochrony obiektu lub w siedzibie Zamawiającego i zostanie
potwierdzony Protokołem Odbioru Montażu. Brak stawiennictwa Zamawiającego lub upoważnionego przez
Zamawiającego przedstawiciela w wyznaczonym terminie odnotowany w Protokole Odbioru, równoznaczny
jest z odbiorem przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Odbiór może odbyć się drogą elektroniczną. W przypadku
niedostarczenia przez Zamawiającego wypełnionego i poświadczonego protokołu w ciągu 3 dni od jego
otrzymania, Dostawca dokona samodzielnego odbioru bez zastrzeżeń.
4.16.W wypadku stwierdzenia w wyniku odbioru montażu jakichkolwiek usterek lub wad, Dostawca usunie
wszelkie wady lub usterki w terminie wskazanym przez Zamawiającego ( nie dłuższym niż 72 godziny ). Przy
wyznaczaniu Dostawcy terminu na usunięcie wad lub usterek Zamawiający uwzględni charakter wad lub
usterek oraz możliwości Dostawcy. Procedura odbioru przedmiotu umowy po naprawie pozostaje analogiczna
do punktu 4.15.

5. Cena i warunki płatności
5.1. Ceny zawarte w ofertach Dostawcy mają charakter jedynie informacyjny.
5.2. Charakter wiążący mają wyłącznie ceny zawarte w potwierdzeniu zamówienia.
5.3. Jeżeli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, towar zostanie wydany w siedzibie lub magazynie
Dostawcy.
5.4. Datą zapłaty jest data uznania rachunku Dostawcy.
5.5. Wszelkie płatności powinny być uregulowane zgodnie z ustalonym terminem.
5.6. Niedopuszczalne jest niedotrzymanie terminu płatności, płatność w innej formie niż uzgodniona oraz
zapłata niepełnej kwoty.
5.7. O ile nie zostanie ustalony na piśmie inny termin płatności, to płatność należy uiścić niezwłocznie na
rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę.
5.8. Firma Multidekor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., zastrzega sobie prawo do zażądania w
każdej chwili pełnej lub częściowej płatności w formie zaliczki i/lub uzyskania zabezpieczenia płatności.
5.10.Jeśli termin płatności wskazany w potwierdzeniu zamówienia będzie dłuższy niż 60 dni, strony zgodnie
uznają, że termin ten został ustalony w drodze negocjacji i ustalony w warunkach umowy, z
uwzględnieniem charakterystycznych cech świadczenia, i nie jest nieuczciwy w rozumieniu art. 7 ust.2
ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
5.11.Jeśli Zamawiający dokonuje pierwszej transakcji z Dostawcą, warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia
jest dostarczenie aktualnych dokumentów założycielskich firmy Zamawiającego (NIP, Regon, odpis z KRS,
zaświadczenie o wpisie do CEIDG ewentualnie pełnomocnictwo osoby umocowanej przez Zamawiającego
do zawarcia transakcji). Jeśli wpisy do wspomnianych dokumentów ulegną zmianie Zamawiający ma
obowiązek ich bieżącej aktualizacji Dostawcy.
5.12. Niezależnie od pozostałych uprawnień wynikających z OWS, Dostawca zachowuje prawo do naliczania
odsetek ustawowych za opóźnienie od wszelkich zaległych kwot.

6. Siła wyższa
6.1. W przypadku wystąpienia okoliczności, na które żadna ze stron nie ma wpływu, w szczególności takich jak:
zdarzenia losowe, strajki, wojny, ataki terroru, pożary, klęski żywiołowe, wybuchy, awarie - realizacja
zamówienia ulega zawieszeniu w całości lub w części, do czasu ustania powyższych okoliczności i ich
skutków dla transakcji.
6.2. Jeśli zawieszenie realizacji zamówienia lub jego części z powodu siły wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące,
każda ze stron ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od transakcji bez żadnych negatywnych dla
siebie konsekwencji, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony. To co strony świadczyły sobie
wzajemnie dotychczas podlega zwrotowi, w zakresie, w jakim cel tego świadczenia nie został osiągnięty.

7. Gwarancja
7.1. Dostawca udziela gwarancji w zakresie i na okres zależnie od przedmiotu zamówienia.
7.2. Gwarancja dotyczy również materiałów i urządzeń, które będą wykonane i wymienione w ramach
usuwania usterek gwarancyjnych. W takim przypadku termin upływu okresu gwarancyjnego dla danego
materiału lub urządzenia będzie przedłużony o czas usuwania usterki, dokonania naprawy bądź wymiany
wadliwego elementu, materiału lub urządzenia.
7.3. Gwarancja obejmuje wady spowodowane błędami w konstrukcji lub wykonaniu albo wadami
materiałowymi. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wada wynika z
niewłaściwego używania bądź korzystania z towarów, a w szczególności ma związek z naruszeniem zasad
ich prawidłowej obsługi, składowania, przemieszczania jak również instalacji i montażu ( jeśli leży w gestii
Zamawiającego).
7.4. Gwarancja nie obejmuje wad jawnych, które Zamawiający mógł stwierdzić (przy zachowaniu należytej
staranności) w chwili wydania mu towarów, w tym realizując obowiązek ich odbioru i zbadania.
7.5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez osoby trzecie, za które
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
7.6. Dostawca w okresie gwarancji zobowiązuje się przystąpić do usunięcia stwierdzonej wady niezwłocznie, po
powiadomieniu go przez Zamawiającego pisemnie, w formie zgłoszenia reklamacyjnego faksem bądź via email: sekretariat@multidekor.pl. Minimalna treść zgłoszenia powinna obejmować dane identyfikujące
towar (numer faktury sprzedaży, datę stwierdzenia wady i szczegółowy opis samej wady a także
okoliczności jej ujawnienia i zdjęcie).
7.7. Usunięcie wady nastąpi nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostarczenia do siedziby Dostawcy
uszkodzonego elementu, chyba że usunięcie wady w ww. terminie z przyczyn technicznych nie będzie
możliwym. W takim wypadku Dostawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wskaże termin do
usunięcia wady.
7.8. Wszelkie koszty z tytułu demontażu i dostarczenia przedmiotu gwarancji do siedziby Dostawcy oraz
dostarczenia przedmiotu gwarancji po naprawie do Zamawiającego i jego ponowny montaż ponosi
Dostawca. Koszty z tytułu demontażu, montażu i dostarczenia refakturowane przez Zamawiającego na
rzecz Dostawcy będą zgodne ze stawkami rynkowymi za wykonanie powyższych prac. Za porozumieniem
stron, dopuszcza się możliwość wykonania przez Dostawcę napraw gwarancyjnych na terenie realizacji. W
takim przypadku prace przebiegają zgodnie z zapisami dotyczącymi montażu dekoracji przez Dostawcę. W
przypadku gdy Dostawca uzna, iż element nie podlega naprawie gwarancyjnej, wszelkie koszty ponosi
Zamawiający.
7.9. Zgodnie z Dokumentem Gwarancyjnym Dostawcy, warunkiem dochodzenia przez Zamawiającego
uprawnień z tytułu gwarancji jest montaż, demontaż i konserwacja przedmiotu umowy przez Dostawcę lub
osoby przez niego wskazane ( chyba, że strony zawarły pisemnie odrębne ustalenia ) oraz postępowanie
zgodnie z wytycznymi Instrukcji Eksploatacji Dekoracji. Przedmiot umowy musi także być przechowywany
zgodnie z zaleceniami Dostawcy.
7.11.Gwarancja nie obejmuje zużycia materiałów wynikających z normalnej eksploatacji (m.in. zmiana barwy
elementów z PCV oraz tkanin, zmiana parametrów światła pod wpływem wypalania się źródła światła etc.)
7.12.Gwarancja na elementy dekoracji zewnętrznej nie obejmuje uszkodzeń wynikających z działania siły
wyższej ( wiatr powyżej 17,2 m/s, temperatura poniżej -25°C)

7.13.Dostawca może podjąć się także świadczenia serwisowych usług pogwarancyjnych na oddzielnie
uzgodnionych zasadach.

8. Zastrzeżenie prawa własności
8.1. Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy zastrzeżoną do momentu zapłaty ceny i spłaty
wszelkich wynikających z transakcji wierzytelności oraz wierzytelności dodatkowo powstających w związku
z przedmiotem świadczenia oraz wszelkich potencjalnych wierzytelności w przyszłości.
8.2. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania odpowiednich produktów nie wyłącza
dochodzenia przez Dostawcę roszczeń z tytułu poniesionych strat i/lub utraconych korzyści.
8.3. Wszelkie prawa autorskie do prezentacji, projektów oraz do wszystkich materiałów zamieszczonych w
prezentacji i projektach, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
8.4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji o warunkach transakcji oraz wszelkich
informacji poufnych uzyskanych w związku z nią, chyba że ujawnienia będzie wymagało obowiązujące
prawo. Przez informacje poufne rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą dotyczące drugiej strony zobowiązania.
8.5. W momencie sprzedaży Dostawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej licencji nieograniczonej w czasie
do korzystania z przedmiotu sprzedaży oraz projektu dekoracji wykonanego przez Dostawcę na terenie
Polski. Udzielenie licencji nastąpi z datą zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy całej ceny
sprzedaży dekoracji. Udzielenie licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie wizerunku dekoracji na wszelkich znanych nośnikach;
b) zwielokrotnianie wizerunku dekoracji za pomocą technik cyfrowych, drukarskich, optycznych lub
zapisu magnetycznego, a także łączących powyższe techniki, sporządzenie odbitek, odpisów,
wyciągów, zdjęć, matryc i negatywów, zapisów na płytach, dyskietkach, kasetach, w pamięci urządzeń
służących do przetwarzania danych, za pomocą wszelkich technik i wprowadzanie ich do obrotu;
c) wprowadzenie do pamięci komputera oraz prywatnych i publicznych sieci komputerowych (w tym
Internetu), a także rozpowszechnianie za pomocą tych sieci wizerunku dekoracji;
d) wykorzystanie wizerunku dekoracji we wszelkich działaniach reklamowych i promocyjnych, w tym
także reklamie wielko powierzchniowej, internetowej, prasowej;
e) publiczne wystawienie oraz wyświetlenie dekoracji;
f) stworzenie filmu, prezentacji dekoracji;

9. Przemysłowe prawa ochrony
9.1. O ile nie zostało wyraźnie i na piśmie ustalone inaczej, wszelkie przemysłowe (dotyczące działalności
gospodarczej) prawa ochrony odnoszące się do dostarczonych przedmiotów pozostają w gestii Dostawcy.
9.2. Zamawiający nie ma prawa udzielania licencji czy sublicencji.
9.3. Dostawca nie przenosi na Zamawiającego pod żadnym pozorem i na żadnych warunkach praw autorskich
do przedmiotu umowy, dotyczy to także opracowania wzorów.
9.4. Dostawca ponosi odpowiedzialność jedynie za uwolnienie dostarczonego towaru od przemysłowych praw
ochrony osób trzecich, które są sprzeczne w stosunku do ustalonego, względem znanego dostawcy
użytkowania przedmiotu przez zamawiającego.
9.5. Jeśli osoba trzecia zgłosi w stosunku do Zamawiającego prawa wynikające z naruszenia jej przemysłowych
praw ochrony przez przedmioty Dostawy, to Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania
Dostawcy o tym fakcie.
9.6. Dostawca ma prawo, na żądanie Zamawiającego, do odrzucenia roszczeń osób trzecich w imieniu, na
zlecenie i na koszt Zamawiającego.

10. Sąd i postanowienia końcowe
10.1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.2.Uzupełniająco do powyższych przepisów obowiązują zawsze przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz
przepisy innych ustaw obowiązującego prawa polskiego.
10.3.W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji
ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

10.4.Dostawca i Zamawiający będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z
wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy,
właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Dostawcy.
10.5.Zamawiający podpisując zamówienie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Dostawcę dla celów statystycznych i marketingowych oraz w celach wynikających ze
świadczonych usług, w tym dla marketingu produktów i usług. Zamawiający zgadza się na otrzymywanie
informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Zamawiający ma prawo do wglądu
oraz poprawy (w przypadku gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe) udostępnionych danych
osobowych.
10.6.Administratorem danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą jest Firma Multidekor
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K z siedzibą w Piastowie, ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000534151, NIP 118-01-85-696.
Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 01.07.2016 r.

