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OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TÜV THÜRINGEN Polska Sp. z o.o. 

 
 

I. Definicje 

Poniższe terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają następujące 
znaczenie: 

"Wykonawcą" jest firma TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. 

"Zleceniodawca" to klient zamawiający Wykonawcę. 

"Pisemne", „na piśmie” oznacza dokument w formie listownej, e-mailowej lub 
faksem, chyba że wyraźnie określono inaczej w niniejszych Ogólnych Warunkach. 

"Przedsiębiorca" oznacza każdego partnera kontraktowego, który wykonuje swoją 
komercyjną lub niezależną działalność zawodową po zawarciu Umowy. 

"Konsument" oznacza osobę fizyczną dokonującą z Wykonawcą czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 

II. Ważność niniejszych Warunków 
1. O ile w poszczególnych przypadkach nie przewidziano inaczej, Umowy 
z Wykonawcą są zawierane wyłącznie na podstawie poniższych postanowień. 
Wykonawca nie akceptuje warunków i regulacji Zleceniodawcy sprzecznych 
z niniejszymi, chyba że wyrazi na to wyraźną zgodę na piśmie. Warunki określone 
przez Wykonawcę obowiązują nawet wtedy, gdy Wykonawca świadczy usługę bez 
zastrzeżeń, wiedząc o sprzecznych warunkach Zleceniodawcy. 
2. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich usług Wykonawcy 
(w tym m.in. do opinii ekspertów, usług inspekcyjnych i konsultingowych) oraz 
wszystkich zobowiązań wynikających z relacji umownych wobec Zleceniodawcy. W 
przypadku przedsiębiorców i osób prawnych podlegających prawu publicznemu 
niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych relacji 
biznesowych 

 

III. Zawarcie Umowy 
1. Umowę uważa się za zawartą z Wykonawcą tylko wtedy, gdy Zleceniodawca 
zaakceptuje ofertę Wykonawcy bez zastrzeżeń lub jeżeli Zleceniodawca otrzyma 
pisemne potwierdzenie zamówienia od Wykonawcy lub jeżeli Wykonawca 
rozpocznie świadczenie usługi. Jeżeli Wykonawca wystawi pisemne potwierdzenie 
zamówienia, takie potwierdzenie jest decydujące pod względem treści i zakresu 
Umowy, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione inaczej. 
2. Wszelkie ustalenia pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą dotyczące realizacji 
Umowy są w pełni określone na piśmie w tejże Umowie, a także w niniejszych 
Ogólnych Warunkach. Nie obowiązują żadne uzgodnienia słowne. 

 

IV. Realizacja zamówienia I obowiązek współpracy Zleceniodawcy 
1. W przypadku konieczności uzyskania dostępu do przedmiotów Zleceniodawcy 
w celu wykonania usługi wynikającej z umowy z Wykonawcą, Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za uszkodzenie lub zniszczenie tych 
przedmiotów jeśli działanie takie wynika to z Umowy. 
2. Jeżeli własny sprzęt Wykonawcy zostanie uszkodzony, zniszczony lub utracony 
w wyniku prawidłowego wykonaniu usługi przez Wykonawcę i bez winy 
Wykonawcy, Wykonawca jest upoważniony do żądania wymiany sprzętu od 
Zleceniodawcy. 
3. Transport i ewentualny zwrot przedmiotów Zleceniodawcy odbywa się na jego 
własny koszt i ryzyko; jednakże zwrot jest dokonywany tylko na wyraźne żądanie 
Zleceniodawcy. Podczas przechowywania przedmiotów odpowiedzialność 
Wykonawcy ogranicza się do takiego samego zakresu, jak w przypadku jego 
własnych przedmiotów. 
4. Zleceniodawca jest zobowiązany do pełnego ujawnienia wszystkich informacji 
istotnych dla prawidłowego wykonania usługi przez Wykonawcę. Wykonawca nie 
jest jednak zobowiązany do sprawdzenia dokładności i kompletności danych, 
informacji lub usług świadczonych przez Zleceniodawcę, o ile nie ma ku temu 
powodu z uwagi na okoliczności w każdym indywidualnym przypadku, chyba że 
wyraźnie zaznaczono to w Umowie. Wykonawca nie gwarantuje poprawności 
instrukcji, programów i zasad bezpieczeństwa na których opierają się kontrole 
i ekspertyzy, chyba że te zasady, instrukcje i programy zostały przez niego 
stworzone lub same są przedmiotem zamówienia na weryfikację. Jeżeli 
Wykonawca otrzymał zamówienie na badanie obiektu pod względem jego 
bezpieczeństwa technicznego, to nie gwarantuje, że obiekt badany nie ma innych 
wad, chyba że jest to wyraźnie określone w Umowie. 
5. O ile udział Zleceniodawcy jest wymagany do realizacji usług przez 
Wykonawcę, Zleceniodawca musi go zapewnić we właściwym czasie i na własny 
koszt;  wydatki zostaną zwrócone tylko wtedy, gdy zostanie to uzgodnione 
pisemnie. W zakresie, w jakim Zleceniodawca nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków uczestnictwa, nie czyni tego prawidłowo ani terminowo, a zakończenia 
wykonania usług zostanie w związku z tym opóźniony, Wykonawca jest 
upoważniony do naliczenia wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych z tego 
powodu.  Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia innych roszczeń zgodnie 
z prawem. 
6. Wykonawca może według własnego uznania zlecić usługi poddostawcy, który 
został należycie oceniony i wybrany przez Wykonawcę, pod warunkiem, że 
podwykonawstwo nie jest zabronione ani ograniczone przez przepisy ustawowe, 
wykonawcze lub przepisy odpowiednich akredytacji.  
7. Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność poza siedzibą, Zleceniodawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie środki wymagane w celu wypełnienia obowiązków 
związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, chyba że nie jest to wymagane 
ze względu na charakter działalności lub na podstawie Umowy z Zleceniodawcą.  
Wykonawca jest upoważniony do odmowy świadczenia usługi tak długo, jak nie 
zostaną podjęte wymagane środki.  Zleceniodawca poinformuje Wykonawcę na 
piśmie, w odpowiednim czasie, o wszystkich zasadach i przepisach 
bezpieczeństwa w miejscu wykonywania usługi.   
8. Jeżeli Umowa obejmuje usługi związane z systemem przetwarzania danych 
Zleceniodawcy, jest on zobowiązany do sporządzania kopii zapasowych danych 
i programów w regularnych odstępach czasu odpowiednimi dla zastosowań 
metodami, przynajmniej raz dziennie, w formie czytelnej dla komputera, w celu 
zapewnienia, że można je odzyskać po rozsądnych kosztach. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za odzyskiwanie danych tylko wtedy, gdy Zleceniodawca zapewnił 
pisemnie, że dane te można odtworzyć z innych materiałów po rozsądnych 
kosztach. 

 

V. Terminy 
1. W przypadku braku uzgodnionego terminu zakończenia świadczenia usługi, 

opóźnienie powstaje tylko w przypadku, gdy Zleceniodawca pisemnie 
ustalił z Wykonawcą akceptowalny okres świadczenia usługi. Termin 
realizacji usługi rozpoczyna się dopiero po wypełnieniu przez 
Zleceniodawcę wszystkich zobowiązań odnośnie wzięcia bezpośredniego 
udziału w pracach, a także, w przypadku uzgodnienia płatności 
zaliczkowej, od momentu jej otrzymania. Dodatkowe zmiany na życzenie 
Zleceniodawcy lub opóźnienie wypełnienia przez niego obowiązków 
związanych bezpośrednio z realizacją prac, odpowiednio wydłużają czas 
świadczenia usług. 
2. Jeżeli świadczenie usługi przez Wykonawcę jest opóźnione z powodu 
nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego (np. strajków, 
blokad, problemów produkcyjnych, opóźnień w transporcie, braku 
surowców, działań władz, odpowiednio również od dostawcy Wykonawcy), 
Wykonawca ma prawo przesunąć terminy dostarczenia usługi w tych 
okolicznościach. Jeżeli te okoliczności trwają dłużej niż sześć tygodni, 
Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy. Wykonawca niezwłocznie 
informuje Zleceniodawcę o braku możliwości świadczenia usługi lub 
części usługi i zwraca mu niezwłocznie koszty już przekazane na 
podstawie Umowy, w przypadku jednostronnej odmowy realizacji 
świadczenia usługi. Dalsze roszczenia odszkodowawcze są wykluczone. 
3. Jeżeli Zleceniodawca opóźnił termin rozpoczęcia usługi lub w inny 
sposób naruszył obowiązek udziału w pracach, Wykonawca ma prawo 
żądać zwrotu dodatkowych kosztów jakie poniósł w związku z tym 
naruszeniem. Nie ma to wpływu na dalsze roszczenia odszkodowawcze. 
4. Jeżeli Wykonawca opóźnił świadczenie usługi z powodu drobnego 
zaniedbania, wówczas jego odpowiedzialność za straty poniesione 
z powodu opóźnienia (rekompensata strat wraz ze świadczeniem usługi) 
jest ograniczona do 5% wartości zamówienia. Roszczenie 
o odszkodowanie zamiast świadczenia usług jest uregulowane w sekcji X. 
 
VI. Przyjęcie usługi 
1. Zleceniodawca jest zobowiązany do zaakceptowania usług 
Wykonawcy. Drobne uchybienia, które nie mają istotnego negatywnego 
wpływu na zgodność wykonania usługi z zapisami określonymi w umowie, 
nie dają Zleceniodawcy prawa do odmowy przyjęcia usług, niezależnie od 
prawa do dochodzenia swoich roszczeń w sposób przewidziany 
przepisami prawa. W przypadku wykonywania niezależnych usług 
Wykonawca ma prawo żądać częściowej ich akceptacji. 
2. Jeżeli Zleceniodawca odmówi zaakceptowania usługi, naruszając tym 
samym postanowienia punktu 1 niniejszej sekcji, uznaje się mimo 
wszystko, że akceptacja została dokonana. 
3. Zleceniodawca jest zobowiązany do zaakceptowania usług wykonawcy 
w terminie 14 dni od otrzymania, chyba że usługi wykażą istotne wady, 
które uprawniają go do odmowy przyjęcia. Jeśli Zleceniodawca nie 
zaakceptuje usługi w wyznaczonym terminie, mimo że jest do tego 
zobowiązany, usługa jest uważana za zaakceptowaną. Jeżeli 
Zleceniodawca jest konsumentem, Wykonawca zobowiązuje się do 
wyraźnego poinformowania Zleceniodawcy o konsekwencjach upływu 
terminu akceptacji po zakończeniu świadczenia usługi. 
4. Jeżeli Zleceniodawca skorzysta z prawa do złożenia reklamacji 
w związku z wykrytymi wadami, Wykonawca dokona sprawdzenia 
wykonania swojej usługi. Jeżeli roszczenie Zleceniodawcy okaże się 
nieuzasadnione, wówczas wszystkie powstałe w ten sposób dodatkowe 
koszty zostaną przeniesione na Zleceniodawcę, chyba, że nie postąpił on 
w sposób zawiniony lub dopuszczając się tylko lekkiego zaniedbania. 
 

VII. Koszty i płatności 
1. Cena za usługę wskazana podana przez Wykonawcę jest decydująca, 
w przeciwnym razie obowiązuje cena zwykle fakturowana za daną usługę 
przez Wykonawcę, powiększona o ustawową wartość podatku od towarów 
i usług, o ile ma to zastosowanie. W przypadku usług transgranicznych 
wszelkie ewentualne opłaty, podatki, cła i inne (dowolnego rodzaju) 
poniesione w związku z transgraniczną obsługą ponosi Zleceniodawca. 
2. W ramach stałych zobowiązań i umów długoterminowych Wykonawca 
ma prawo, w przypadku wzrostu kosztów za które nie ponosi 
odpowiedzialności, do odpowiedniego podwyższenia cen zgodnie ze 
wzrostem kosztów; jeżeli Zleceniodawca nie zgadza się z taką podwyżką 
cen, może wypowiedzieć Umowę w ciągu czterech tygodni od otrzymania 
informacji o wzroście kosztów, w przeciwnym razie wzrost kosztów uznaje 
się za uzgodniony.  
3. Zleceniodawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty za usługi 
niezwłocznie po otrzymaniu faktury od Wykonawcy bez jakichkolwiek 
potrąceń przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
Datą zapłaty jest data wpływu należności na konto.. Wykonawca 
zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty z góry bądź w formie 
odpowiedniej zaliczki. 
4. Jeżeli Umowa jest oparta na kosztorysie i jeśli okaże się, że koszty 
będą znacznie wyższe niż kwota oszacowana, wówczas Wykonawca 
poinformuje o tym Zleceniodawcę na piśmie. W takim przypadku 
Zleceniodawca jest upoważniony do rozwiązania Umowy w terminie 
dwóch tygodni od otrzymania takiego powiadomienia. W przypadku 
wypowiedzenia umowy Wykonawca jest uprawniony do żądania 
częściowego wynagrodzenia współmiernego do już wykonanych prac. 
Ponadto Wykonawca jest upoważniony do żądania odszkodowania za 
wszelkie wydatki nieuwzględnione w wynagrodzeniu, ale poniesione w 
związku ze świadczeniem usług. 
5. W przypadku, gdy Zleceniodawca jest obciążony odsetkami 
i dodatkowymi kosztami oprócz istniejącego zobowiązania głównego, 
wszelkie płatności dokonane przez Zleceniodawcę, które nie w pełni 
pokrywają całość kwoty, zostaną najpierw zaliczone na poczet kosztów, 
po drugie na odsetki, a na koniec na spłatę zobowiązania głównego. 
6. Zleceniodawca ma prawo do odszkodowania i zwrotu kosztów tylko 
wtedy, gdy jego roszczenia są bezsporne, prawnie stwierdzone lub 
uznane na piśmie przez Wykonawcę. Ograniczenie to nie dotyczy 
roszczeń Zleceniodawcy z tytułu wad wynikających z tego samego 
stosunku umownego, co roszczenie płatnicze wykonawcy. Jeżeli 
Zleceniodawcą jest Konsument, to w przeciwieństwie do zdania 1, taki 
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partner ma zasadniczo nieograniczone prawo do odszkodowania. 
7. Jeżeli po zawarciu Umowy okaże się, że wykonanie usługi dla Zleceniodawcy 
jest zagrożone niespełnieniem z powodu niewystarczającej jego wypłacalności, 
Wykonawca ma prawo do świadczenia pozostałych usług w zamian za zaliczkę lub 
stosowne gwarancje, a także ma prawo do odszkodowania za niespełnione 
wymagania kontraktowe dla usług, które zostały już dostarczone, i odstąpienia od 
umowy po bezowocnym upływie wyznaczonego terminu płatności; Zastosowanie 
ma odpowiednio punkt 4 zdanie 3 niniejszej sekcji. 
8. W przypadku opóźnienia w płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć karę 
w wysokości 8 procent ponad ustawową stopę referencyjną jeśli Zleceniodawca 
jest Przedsiębiorcą, oraz w wysokości 5 procent ponad ustawową stopę 
referencyjną jeśli Zleceniodawca jest Konsumentem. Wykonawca ma prawo do 
zgłaszania wyższych roszczeń, jeśli udowodni Zleceniodawcy, że poniósł większe 
szkody. Ponadto, Wykonawca ma prawo do zwiększenia całkowitej kwoty płatności 
o 50 zł za każde przypomnienie o upływie terminu płatności, z wyjątkiem 
przypadków, gdy Zleceniodawca udowodni, że szkoda wyrządzona Wykonawcy 
ma znacznie mniejszy rozmiar lub nie poniósł on szkody 

 

VIII. Roszczenia z tytułu wad 
1. W przypadku wykonania usługi w sposób wadliwy przez Wykonawcę, 
Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić Wykonawcy co najmniej dwukrotną 
możliwości ponownego prawidłowego wykonania usługi w rozsądnym terminie, 
chyba że jest to niedopuszczalne w niektórych przypadkach o ile szczególne 
okoliczności nie uzasadniają natychmiastowego rozwiązania umowy przez 
Zleceniodawcę, biorąc pod uwagę interesy obu stron. Wykonawca może, według 
własnego uznania, wyeliminować wadę lub ponownie wykonać usługę bez wad. 
Jeżeli ponowna próba nie powiedzie się, Zleceniodawca ma prawo do obniżenia 
kwoty wynagrodzenia lub rozwiązania umowy; Roszczenia o odszkodowanie są 
zgłaszane wyłącznie zgodnie z postanowieniami sekcji X. Roszczenia 
o odszkodowania i rozwiązanie umowy nie mogą mieć miejsca, jeżeli odstępstwo 
od właściwej jakości świadczonej usługi jest nieznaczne. 
2. Zleceniodawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę, nie później niż 
w dwa tygodnie po akceptacji, o wszelkich oczywistych wadach. Zleceniodawca 
powiadomi Wykonawcę o wszelkich ukrytych wadach na piśmie nie później niż 
w ciągu dwóch tygodni po ich wykryciu. W przeciwnym razie traci on prawo do 
roszczeń.  
 
IX. Rozwiązanie umowy 

Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania umowy tylko wtedy, gdy Wykonawca 
jest odpowiedzialny za niewykonanie obowiązków umownych, w wyniku czego 
Zleceniodawca zamierza rozwiązać umowę. Rozwiązanie umowy następuje 
w formie pisemnej listem poleconym. Jeżeli Zleceniodawca jest konsumentem, 
wystarczającym jest złożenie pisemnego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. 

 

X. Odpowiedzialność 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów prawnych za 
szkody, jeżeli Zleceniodawca złoży wniosek o odszkodowanie z powodu 
umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, łącznie z umyślnym działaniem lub 
rażącym zaniedbaniem ze strony podwykonawców lub przedstawicieli 
reprezentujących Wykonawcę lub jeżeli Wykonawca w sposób zawiniony naruszył 
istotny obowiązek umowny. Istotne zobowiązania umowne to takie, bez spełnienia 
których niemożliwe jest wykonanie przedmiotu umowy i na wykonanie których 
Zleceniodawca oczekuje od Wykonawcy. 
2. Jeżeli Wykonawca nie zostanie obciążony odpowiedzialnością za umyślne 
naruszenie obowiązków wynikających z umowy, jego obowiązek naprawienia 
szkody w powyższych przypadkach jest ograniczony do kwoty możliwej do 
przewidzenia, zwykle wynikającej z realizacji tego rodzaju umów. Zgodnie z tym 
postanowieniem, w takich przypadkach Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
szkody majątkowe w wysokości nie przekraczającej 2 600 000,00 (dwa miliony 
sześćset tysięcy) złotych na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie 
ubezpieczenia. Jeżeli Zleceniodawcą jest Konsument, wówczas ograniczenia 
odpowiedzialności materialnej przewidziane w niniejszym punkcie nie mają 
zastosowania w przypadku umyślnego naruszenia zobowiązań umownych lub 
w przypadku szkody spowodowanej rażącym zaniedbaniem. 
3. Powyższe postanowienia nie wpływają na odpowiedzialność za zawinione 
obrażenia ciała, życia lub zdrowia. 
4. Odpowiedzialność za szkody, inne niż te, o których mowa w punktach 1-3, 
niezależnie od charakteru prawnego przedstawionego roszczenia, jest wykluczona, 
o ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej. 
5. O ile odpowiedzialność Wykonawcy za szkody wynikające z powyższych 
zapisów jest wyłączona lub ograniczona, wyłączenia i ograniczenia mają 
zastosowanie również do osobistej odpowiedzialności pracowników Wykonawcy, 
pracowników podwykonawców, przedstawicieli Wykonawcy oraz osób pracujących 
zgodnie z instrukcjami Wykonawcy.  
6. Ograniczenia, o których mowa w punktach 1 i 2, mają również zastosowanie, 
jeżeli Zleceniodawca żąda pokrycia zmarnowanych wydatków zamiast roszczenia 
o odszkodowanie za szkodę 
 

XI. Termin przedawnienia 
1. Termin przedawnienia roszczeń za naruszenie zobowiązań umownych wygasa 
po upływie roku od ustawowego terminu przedawnienia. Wyjątkami są roszczenia 
związane z niską jakością prac podczas wznoszenia obiektów budowlanych i / lub 
złej jakości usługami projektowania konstrukcji oraz nadzorem nad budową 
budynków i budowli. W takim przypadku obowiązuje ustawowy okres 
przedawnienia 5 lat od daty przyjęcia. 
2. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do ustawowych terminów 
przedawnienia w przypadku: (i) szkód powstałych w wyniku śmierci i obrażeń ciała 
i zdrowia; (ii) innych szkód opartych na umyślnym lub rażącym naruszeniu 
obowiązków Wykonawcy lub jego przedstawicieli i pełnomocników; (iii) roszczeń 
o zatajenie wady lub z powodu gwarancji jakości. 
 

XII. Prawo do użytkowania i zwolnienie z odpowiedzialności 
1. Usługi świadczone przez Wykonawcę podczas realizacji Umowy 
(np. ekspertyzy, usługi inspekcyjne i doradcze) mogą być wykorzystywane 
wyłącznie w ramach celu określonego w umowie. Z zastrzeżeniem odstępstw od 
umowy w każdym indywidualnym przypadku, Wykonawca udziela zatem 
Zleceniodawcy prostego, nieprzenoszalnego prawa użytkowania, które jest 
ograniczone pod względem czasu trwania i lokalizacji, dla jego usług 

podlegających ochronie prawa autorskiego. Inne prawa nie są wyraźnie 
przyznane; Zleceniodawca w szczególności nie jest upoważniony do 
przetwarzania lub modyfikacji usług Wykonawcy ani do używania ich 
fragmentów. 
2. Jeżeli Wykonawca, zgodnie z warunkami umowy, zapewnia 
Zleceniodawcy prawo do posługiwania się znakiem certyfikacji i / lub 
certyfikatem Wykonawcy w uzgodnionym zakresie, to korzystanie z niego 
może nastąpić wyłącznie w celach przewidzianych w umowie i / lub tylko 
w obszarze certyfikowanym i tylko w niezmodyfikowanej formie lub 
kształcie podanym przez Wykonawcę. 
3. Wszelkie inne wykorzystanie znaków certyfikacji i innych znaków 
towarowych wykraczających poza powyższe, na przykład znak słowny / 
znak graficzny "TÜV Thüringen" wymaga wyraźnej, pisemnej zgody 
Wykonawcy. 
4. Jeżeli Zleceniodawca naruszy powyższe warunki, Wykonawca będzie 
miał prawo zakazać mu dalszego korzystania z usług, znaków certyfikacji, 
certyfikatów i/lub znaków towarowych Wykonawcy. Zleceniodawca jest 
zobowiązany na żądanie zwolnić Wykonawcę z roszczeń stron trzecich 
związanych z korzystaniem z jego usług, znaków, certyfikatów i/lub 
znaków towarowych Wykonawcy, niezależnie od tego, z jakiego powodu 
prawnego roszczenia powstały (na przykład na podstawie przepisów 
o ochronie konkurencji), a także pokryć wszystkie powstałe wydatki 
Wykonawcy z tym związane. 

 

XIII. Ochrona danych 
Wykonawca przetwarza i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celach 
określonych w umowie, chyba że Zleceniodawca wyrazi zgodę na 
wykorzystanie ich do innych celów. Zleceniodawca ma prawo do 
otrzymywania informacji o danych osobowych przechowywanych przez 
Wykonawcę, do ich poprawiania, blokowania i usuwania, a także ma 
prawo do odwołania się do organu nadzoru w zakresie przestrzegania 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

 

XIV. Obowiązki w zakresie poufności I przechowywania danych 
1. Zarówno Wykonawca, jak i Zleceniodawca są zobowiązani do 
zachowania poufności w odniesieniu do informacji poufnych partnera. 
Zobowiązanie to obowiązuje bezterminowo. Poniższe informacje stanowią 
wyjątek od obowiązku zachowania poufności: 
a) informacje, które były znane odbiorcy w chwili zawarcia umowy (muszą 
być udokumentowane) lub otrzymane od strony trzeciej, pod warunkiem, 
że nie narusza to umowy o zachowaniu poufności, wymogów prawa lub 
odpowiednich poleceń organów; 
b) informacje, które były publicznie znane w chwili zawarcia umowy lub 
stały się publicznie znane po ich zawarciu, jeżeli nie jest to związane 
z naruszeniem warunków niniejszej umowy; 
c) informacje, które należy zgłosić zgodnie z prawem lub postanowieniem 
sądu lub innych organów. Odbiorca informacji, który jest zobowiązany do 
ujawnienia informacji, informuje o tym swojego partnera umownego, o ile 
jest to dozwolone i możliwe. 
(d) dane, które odbiorca, niezależnie od znajomości informacji poufnych, 
opracował lub uzyskał samodzielnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji o ile 
istnieje ustawowy lub urzędowy obowiązek przechowywania zapisów. 
Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przechowywania zapisów do 
celów dokumentacyjnych; ewentualne ustawowe lub umowne roszczenia 
Zleceniodawcy do zwrotu dokumentacji pozostają nienaruszone. 

 

XV. Miejsce realizacji Umowy i zakaz cesji praw 
1. Miejscem wykonania wszystkich usług jest lokalizacja Wykonawcy. 

2. Cesja lub przekazanie do zastawu praw, które Zleceniodawca posiada 
w ramach stosunków handlowych z Wykonawcą, jest wykluczone. 

 

XVI. Jurysdykcja i obowiązujące prawo 

1. Zarejestrowana siedziba Wykonawcy jest miejscem właściwym dla 
jurysdykcji wszystkich roszczeń wynikających z relacji handlowych 
z podmiotami handlowymi, organami publicznymi lub innymi podmiotami 
prawa. Jednakże Wykonawca zastrzega sobie prawo do możliwości 
wyboru obszaru jurysdykcji właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 
2. Prawo Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do wszystkich relacji 
biznesowych i ogólnych stosunków prawnych między Zleceniodawcą 
a Wykonawcą. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wyłączona. 
 

 
Ważne od : 15 września 2018  
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. 


