
 

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VISUALCOM (OWU) 
 

1. OWU, Oferta, Zamówienie.  
1.1 Niniejsze ogólne warunki stosuje się do wszystkich umów zawartych 

przez spółki Grupy Visualcom (Visualcom Sp. z o.o. Sp. k.; Visualcom 
PoS Sp. z o.o.; Visualcom BB Sp. z o.o.; Visualcom PE Sp. z o.o.; 
Visualcom PLM Sp. z o.o.) dalej: Visualcom, ul. Rydygiera 19/U9, 01-
793 Warszawa. Visualcom świadczy usługi wyłącznie na rynku 
profesjonalnym (B2B) wobec czego niniejsze warunki nie znajdują 
zastosowania do umów z konsumentami. Warunki stosuje się 
niezależnie od sposobu zawarcia umowy (na piśmie, drogą 
elektroniczną, w sposób dorozumiany). W przypadku zawarcia na 
piśmie z Kontrahentem odrębnego Zamówienia lub Umowy, 
postanowienia Ogólnych Warunków Świadczenia Usług (dalej: OWU) 
stosuje się w zakresie nieuregulowanym w Zamówieniu lub Umowie, 
w razie nie dającej się usunąć rozbieżności pomiędzy tymi 
dokumentami pierwszeństwo ma umowa, a w kwestiach 
nieuregulowanych OWU.  

1.2 Wszelkie dokumenty opatrzone tytułem Oferta, a wystawiane przez 
Visualcom nie stanowią wiążącej oferty handlowej ze strony 
Visualcom, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy (złożenia 
Zamówienia). Umowa uważana jest za zawartą gdy Kontrahent 
zaakceptuje zaproponowane warunki (w formach określonych w pkt. 
1.4). Warunkiem realizacji jest dostarczenie przez Kontrahenta 
wymaganych, poprawnie przygotowanych plików do druku w 
określonym terminie. Tryb ten stosuje się również w przypadku gdy 
Visualcom w odpowiedzi na Zamówienie kontrahenta przystępuje do 
realizacji Zlecenia. Odpowiedź na ofertę Visualcom z zastrzeżeniem 
zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty jest 
niedopuszczalna. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści 
określonej w ofercie Visualcom bez uwzględnienia zastrzeżeń 
zawartych w odpowiedzi na nią. 

1.3 Złożenie Zamówienia (zawarcie Umowy) jest równoznaczne z 
zapoznaniem się  i akceptacją przez Kontrahenta niniejszych OWU. 
Kontrahent potwierdza w Zamówieniu zapoznanie się z OWU i 
akceptację ich treści.  

1.4 Strony dopuszczają zawarcie Umowy (złożenie) Zamówienia za 
pośrednictwem poczty elektronicznej (również bez certyfikowanego, 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego), wymiany elektronicznej 
skanu dokumentu z podpisami stron, lub osobiście. Jeżeli 
postanowienia Umowy lub warunki Zamówienia nie stanowią inaczej, 
oświadczenia lub informacje mogą być wymieniane pomiędzy 
stronami za pośrednictwem upoważnionych – chociażby nieformalnie 
– pracowników. Osoba składająca zamówienie (zawierająca umowę) 
zobowiązana jest posiadać umocowanie do reprezentacji podmiotu w 
imieniu którego działa. W braku takiego umocowania naprawi wszelką 
wyrządzoną Visualcom szkodę. To samo dotyczy osób dokonujących 
modyfikacji uzgodnionych warunków. W razie sporu strony przyjmują, 
że złożone Zamówienie wiąże stronę, jeżeli złożone zostało przez 
pracownika strony za pośrednictwem adresu e-mail działającego w 
ramach oficjalnej domeny internetowej tej strony (nawet bez 
certyfikowanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego) albo 
pocztą konwencjonalną przy wykorzystaniu papieru firmowego strony 
i pieczątki firmowej (skan lub oryginał).  

1.5 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie opisanej w pkt. 1.4  
i obowiązują po potwierdzeniu Zamówienia wraz z załączoną 
dokumentacją (np. pliki poglądowe, specyfikacje, listy lokalizacji itd.). 

1.6 Visualcom może zwrócić się o dostarczenie oryginału Zamówienia 
przed rozpoczęciem procesu wytwarzania produktów lub usług. W 
takim przypadku opóźnienie lub zwłoka Kontrahenta w dostarczeniu 
oryginału Zamówienia może mieć wpływ na przesunięcie daty 
realizacji umowy określonej przez Visualcom.  

1.7 Każde opóźnienie (zwłoka) Kontrahenta w realizacji umowy lub we 
współpracy w jej wykonaniu uprawnia Visualcom do przedłużenia 
umówionego terminu realizacji, o czas opóźnienia (lub zwłoki) 
Kontrahenta. To samo dotyczy okoliczności niezależnych od 
Visualcom, które obiektywnie wpływają na termin realizacji. 

1.8 Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych 
materiałów do realizacji zlecenia. Visualcom zwróci Kontrahentowi 
uwagę, w sytuacji gdy materiał nie nadaje się do realizacji zlecenia. 
Przez materiał strony rozumieją: pliki produkcyjne, pliki źródłowe, 
fizyczny materiał do druku. 

1.9 Visualcom zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowego 
wynagrodzenia zgodnie z swoją ofertą (cennikiem) w przypadku 
konieczności: opracowania lub poprawienia projektu, zmiany 
warunków Zamówienia już przyjętego do realizacji, jak też z tytułu 
kosztów dodatkowych wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Kontrahenta (np. nie dostarczenie wszystkich informacji, 

nieuzasadnione wezwanie pracowników lub podwykonawców 
Visualcom z powodu bezzasadnej reklamacji, pomiarowania, kiedy 
zlecenie produkcji nie doszło do skutku itp.). 

1.10 Visualcom ma pełne prawo odmówić przyjęcia i realizacji Zamówienia 
lub wstrzymać jego realizację, jeżeli Kontrahent ma nieuregulowane 
zobowiązania finansowe wobec Visualcom lub stwierdzone zostaną 
fakty podważające wiarygodność kredytową Kontrahenta. To samo 
dotyczy braku współpracy w wykonaniu zobowiązania. Visualcom ma 
prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń – w razie 
odmowy odstąpić od wykonania Zamówienia bez uprzedniego 
wezwania. Kontrahent oświadcza, iż posiada zdolność finansową do 
realizacji zamówienia, jego sytuacja finansowa jest stabilna i nie 
zagraża mu niewypłacalność.  

1.11 Zamówienie (Umowa) szczegółowo określa zakres czynności do 
których zobowiązany jest Visualcom. Zamówienie może określać, iż 
Visualcom jest zobowiązany do: produkcji, produkcji i montażu, 
samego montażu, innych czynności dodatkowych (np. załatwienia 
określonych formalności związanych z montażem).  

1.12 Pełne prawa własności wykonanego przez Visualcom przedmiotu 
Zamówienia  przechodzą na Kontrahenta dopiero z chwilą 
uregulowania pełnej zapłaty na rzecz Visualcom.  

1.13 Strony ustalają, iż Visualcom nie ponosi jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za wskazane przez Kontrahenta (lub osobę trzecią) 
miejsca montażu reklamy, w szczególności nie ponosi 
odpowiedzialności za naruszenie cudzego prawa własności lub 
posadowienie reklamy na terenie, na którym dokonanie tej czynności 
wymaga spełnienia dodatkowych formalności prawnych (uzyskania 
zgody, zezwolenia, decyzji organu administracji itp.), w szczególności 
zarządców dróg, urzędów właściwych dla spraw budowlanych. 
Visualcom prowadzi odpłatne uzyskanie ww. pozwoleń w trybie 
odrębnego Zamówienia. 

1.14 Jeżeli Visualcom na skutek realizacji Zlecenia (Umowy) zostanie 
pociągnięte do jakiegokolwiek rodzaju odpowiedzialności finansowej 
(cywilnej, administracyjnej, innej) bowiem zastosował się do 
wskazówek, informacji, projektu, zaleceń, wymagań itp. Kontrahenta 
(w tym określonych w umowie lub Zamówieniu), Kontrahent zwolni 
Visualcom z zobowiązania poprzez zapłatę stosownej, wynikającej z 
decyzji organu lub sądu sumy pieniężnej na rzecz Visualcom albo 
uprawnionego organu lub osoby. 

1.15 Visualcom nie przyjmuje na siebie jakichkolwiek obowiązków 
prawnych obciążających Kontrahenta (lub inną osobę) związanych z 
realizacją Zamówienia. Dotyczy to w szczególności wszelkich 
formalności wynikających z prawa budowlanego (normy 
bezpieczeństwa, zgłoszenie prac, uzyskanie pozwolenia na budowę), 
architektonicznego. Visualcom przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
za projekt nośnika reklamy, jego bezpieczeństwo oraz  zgodność z 
wszelkimi normami tylko wówczas, gdy zostało to w sposób wyraźny 
zastrzeżone w przyjętym przez Visualcom Zamówieniu lub Umowie 
Stron. Visualcom nie świadczy usług projektowania konstrukcji lub 
budynków, skutkiem czego nie bierze za powyższe czynności żadnej 
odpowiedzialności. 

1.16 Zakończenie realizacji Umowy (Zamówienia) zostanie stwierdzone 
protokołem z udziałem pracowników Stron. Bezzasadna odmowa 
podpisania protokołu, w szczególności z przyczyn, za które Visualcom 
nie ponosi odpowiedzialności, nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku 
zapłaty umówionego wynagrodzenia oraz ewentualnych dodatkowych 
kosztów poniesionych przez Visualcom.  

1.17 Visualcom ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia w całości 
lub części swoim podwykonawcom. Visualcom ponosi 
odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za 
swoje własne. 

1.18 W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie jej realizacji z przyczyn, 
za które odpowiedzialny jest Kontrahent, Visualcom przysługuje 
wynagrodzenie za wykonaną cześć prac, nadto za zamówione dla 
realizacji Zamówienia (Umowy) materiały, nawet jeśli nie zostały w 
całości wykorzystane.  

1.19 Rękojmia jest wyłączona. Gwarancja została określona w OWU, chyba 
że Umowa (Zamówienie) stanowi inaczej.  

2. Przygotowanie plików produkcyjnych.  
2.1 Visualcom nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów 

Kontrahenta, poprawność merytoryczną dostarczonych plików 
graficznych, wady prawne plików.   

2.2 Materiał do druku należy przygotować i dostarczyć w sposób 
obowiązujący w Visualcom opisany w procedurze „Przygotowanie 
plików produkcyjnych”.  



 

 

2.3 Kontrahent gwarantuje, iż dostarczone do realizacji Zlecenia (Umowy) 
materiały nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw 
własności intelektualnej (prawa autorskie, znaki towarowe, wzory 
zdobnicze etc.), nadto że mogą być wykorzystane i prezentowane 
publiczności w sposób opisany w Zamówieniu (Umowie). W razie 
skierowania wobec Visualcom roszczenia z powodu naruszenia ww. 
praw Kontrahent zwolni Visualcom z odpowiedzialności i wstąpi w 
miejsce Visualcom do procesu, a gdy to się okaże niedopuszczalne 
wstąpi w charakterze interwenienta.   

3. Produkcja i montaż. 
3.1 Visualcom nie odpowiada za wady prac wykonanych na materiale 

powierzonym przez Kontrahenta a wynikające z zastosowanego 
materiału. W przypadku druku na materiale Kontrahenta, powinien on 
dostarczyć wymaganą przez Visualcom nadwyżkę materiału do 
produkcji.  W przypadku wykrycia wad materiałów produkcyjnych 
dostarczonych przez Kontrahenta, Visualcom poinformuje o tym 
Kontrahenta.  

3.2 Informacje o terminach i innych danych związanych z prowadzonym 
Zamówieniem udziela Specjalista ds. Obsługi Klienta (Account 
Manager). 

3.3 Termin realizacji może wydłużyć się w przypadku okoliczności 
niezależnych od Visualcom, które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i 
nie można było ich przewidzieć, w szczególności siły wyższej, o ile 
miały one znaczny wpływ na realizację. Dostawca niezwłocznie 
poinformuje Kontrahenta o zaistnieniu tego rodzaju okoliczności i o ich 
ustąpieniu. Visualcom nie odpowiada za szkody powstałe w skutek 
wyżej wymienionych okoliczności.  

3.4 Domyślnym wykończeniem banerów i siatek jest zgrzew z 
oczkowaniem co 50 cm. Każda inna charakterystyka musi zostać 
podana przez Kontrahenta i zatwierdzona w Umowie lub Zamówieniu. 
W braku uzgodnienia drukarnia zrealizuje zamówienie wg domyślnego 
ww. wykończenia.  

3.5 Visualcom udziela jednomiesięcznej gwarancji na wyklejenie plakatów 
billboardowych. Plakatowanie odbywa się przy pomocy 
kilkugodzinnego moczenia poskładanych plakatów w kleju wodnym. 
Plakatowanie billboardów na zlecenie Kontrahenta w temperaturze 
poniżej (minus) -5 st. Celsjusza, w czasie silnego deszczu lub wiatrów 
powyżej 12m/s w obszarze, w którym znajduje się nośnik, nie będzie 
podlegało gwarancji. Visualcom może podjąć się plakatowania w 
takich warunkach (bez jakichkolwiek konsekwencji i 
odpowiedzialności), jak również odmówić plakatowania. Odklejanie się 
plakatów spowodowane ww. warunkami pogodowymi nie będzie 
traktowane jako błąd w sztuce Visualcom. Plakatowanie billbaordów 
do nowej tablicy (blachy) lub wyczyszczonej z nagromadzonych 
warstw, wiąże się ze słabszą przyczepnością kleju, to jest gwarancja 
jest wyłączona. To samo dotyczy tablic klienta nie posiadających 
ramek ochronnych przed zacinaniem deszczu i działaniem wiatru.  

3.6 Informacja o wykonaniu montażu reklam oraz dokumentacja 
fotograficzna będące potwierdzeniem realizacji zostanie udostępniona 
Kontrahentowi w formie cyfrowej. 

3.7 Visualcom udziela rocznej gwarancji na banner powlekany, zbrojony 
(nośnik), oraz trzyletniej gwarancji na nadruk, to jest gwarantuje, że 
przez okres jednego roku baner nie będzie rozrywać się ani pękać, 
natomiast przez okres trzech lat nadruk nie będzie płowiał, ani nie 
straci nasycenia barwy. Baner taki nie powinien być eksponowany w 
otwartej przestrzeni narażonej na działanie wiatru lub montowany na 
ramach nie posiadających litego tła odpornego na wiatr. Banery o 
powierzchni większej niż 50 m2 Kontrahent powinien zamówić na 
siatce lub określić w Zamówieniu wykonanie dodatkowych przepustów 
wiatrowych.  

3.8 Visualcom gwarantuje dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie 
wyrobów z poliestru (flag), przez okres 6 miesięcy w zakresie nadruku i 
wykończenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, ani 
wynikających z zainstalowania flag w warunkach odbiegających od 
przeciętnych (np. kwaśne deszcze, bliskość intensywnego źródła 
zanieczyszczenia, bardzo silne wiatry); nie obejmuje także uszkodzeń i 
wad powstałych na skutek nieprawidłowego zainstalowania, 
przechowywania i konserwacji wyrobów oraz użytkowania ich 
niezgodnie z przeznaczeniem. W przypadku bardzo silnych i 
porywistych wiatrów, należy opuścić flagę lub wręcz zdjąć ją z masztu 
pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.  

3.9 Ze względu na technologię produkcji i obróbki materiałów rolowych i 
płaskich do druku solwentowego oraz UV, a także kurczliwość 
materiałów rolowych, nieznaczne odchylenia od wymiarów 
określonych w zamówieniu, a także nierówności zgrzewów lub łączeń 
brytów czy płyt, nie stanowią wady towaru i nie mogą być podstawą 
reklamacji ani roszczeń Kontrahenta. 

3.10 Ze względu na technologię produkcji i obróbki materiałów tekstylnych 
(np. poliester, decor) ich tolerancja rozmiaru wynosi do 5% błędu. 
Materiały tekstylne występują w brytach do 1,80 m szerokości. 
Wydruki o większym rozmiarze łączone będą ze sobą z brytów do 1,80 
m za pomocą szycia maszynowego. 

3.11 Aplikacja folii na lakierowanym pojeździe nie powinna mieć miejsca 
szybciej niż po 4 tygodniach od lakierowania. Odpowiedni czas na 
doschnięcie lakieru na pojeździe leży w gestii właściciela pojazdu. W 
przypadku pojazdów z położonym lakierem ekologicznym nowego 
typu usuwanie folii może spowodować uszkodzenie bezbarwnej 
powłoki lakieru i nie jest to winą Visualcom.   

3.12 Visualcom rekomenduje użycie swoich ekip montażowych w celu 
dokonania pomiarowania lokalizacji pod kątem projektu, produkcji i 
montażu reklamy (tzw, wizja techniczna). Visualcom nie bierze 
odpowiedzialności za różnice rozmiarowe dostarczonych i 
wytworzonych materiałów na podstawie pomiarowania 
dostarczonego przez Kontrahenta. Usługa wizji technicznej jest 
obciążona opłatą cennikową w przypadku wycofania się przez 
Kontrahenta z Zamówienia.  

3.13 Visualcom nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi w sytuacji w której 
dokonuje prac na używanym (eksploatowanym wcześniej) materiale 
Kontrahenta a także powierzonym przez niego, nawet wówczas, gdy 
przy okazji jego montażu Visualcom dokonał sprzedaży na rzecz 
Kontrahenta prac i materiałów dodatkowych, czy pomocniczych.  

4. Zasady pakowania. Spedycja i przejęcie ryzyka.  
4.1 Visualcom przykłada najwyższej staranności w wyborze najlepszych 

przewoźników zewnętrznych lub firm kurierskich. Kontrahent może 
skorzystać z usługi transportu oferowanej przez Visualcom lub 
zapewnić własny transport.  

4.2 Visualcom odpowiada za opóźnienie lub zwłokę w dostarczeniu 
przedmiotu zamówienia za pomocą przewoźnika zewnętrznego lub 
kuriera tylko do wysokości kosztów frachtu. Visualcom nie poniesie 
odpowiedzialności za straty spowodowane błędem czy opóźnieniem 
zewnętrznego przewoźnika lub firmy kurierskiej.  

4.3 W przypadku wydania przesyłek przewoźnikowi lub kurierowi, Strony 
zakładają, że przesyłki były w stanie należytym (t.j. bez uszkodzeń 
fizycznych i prawidłowo spakowane) w chwili ich przekazania 
przewoźnikowi. Moment ekspedycji przesyłek, to jest przejęcie ich 
przez firmę kurierską lub zewnętrznego przewoźnika zapewnionego 
przez Kontrahenta jest równoznaczny z przejściem ryzyka z Visualcom 
na Kontrahenta. 

4.4 Kontrahent zobowiązuje się do sprawdzenia ilości odbieranych 
przesyłek i ich stanu zewnętrznego w obecności kuriera przed 
podpisaniem odbioru przesyłki. W razie stwierdzenia uszkodzeń 
zewnętrznych przesyłki lub braków w ilości przesyłek niezbędne jest 
sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który to protokół 
jest podstawą do zgłoszenia reklamacji. Inne reklamacje nie będą 
rozpatrywane i są mocą niniejszych OWU i umowy stron traktowane 
jako bezzasadne.  

4.5 Zgłoszenie reklamacji usługi kurierskiej, np. uszkodzenia zawartości 
przesyłki, musi odbyć się w momencie doręczenia przesyłki poprzez 
sporządzanie protokołu szkody w obecności kuriera. Kontrahent 
przyjmuje do wiadomości, że protokół spisany w terminie późniejszym 
niż dostarczenie jest nieważny. Kontrahent zobowiązany jest przesłać 
do Visualcom skan protokołu szkody ze wszystkimi uwagami oraz 
dokładną dokumentację fotograficzną uszkodzeń opakowania oraz 
zawartości. Do momentu spisania protokołu szkody z udziałem kuriera 
opakowanie powinno zostać zachowane, aby wskazać kurierowi 
wszelkie uszkodzenia.  W celu wyegzekwowania reklamacji w 
protokole szkody należy opisać następujące fakty:   
a) naruszenie opakowania; b) ślady uszkodzeń mechanicznych;  c) 
obecność naklejek „NIE RZUCAĆ SZKŁO” „OSTROŻNIE”. Bez tego 
reklamacje nie będą uwzględniane i Visualcom jest zwolniony z 
wszelkiej odpowiedzialności wobec Kontrahenta. Visualcom realizuje 
spedycję i dostawę kurierską za pośrednictwem firm trzecich: DPD, 
UPS oraz Pekaes i w zakresie usług spedycji i dostawy kurierskiej przez 
Visualcom obowiązują ogólne warunki umów świadczone przez DPD, 
UPS oraz Pekaes, z którymi Kontrahent zobowiązany jest się zapoznać.  

4.6 Standardowe pakowanie banerów, siatek oraz billboardów obydwa się 
przez składanie w kostkę dla potrzeb przesyłki kurierskiej, co może 
powodować chwilowe odkształcenia materiału. Visualcom na życzenie 
Kontrahenta może spakować materiał na rolę do szerokości 3,00 m. 
Takie zastrzeżenie musi być zawarte w treści Zamówienia przed 
uruchomieniem produkcji. Dedykowana dostawa gabarytowa 
materiałów na roli wiąże się z wyższą opłatą frachtu.  

5. Reklamacje i zasady odpowiedzialności.  
5.1 Braki ilościowe zamówienia, niemożliwe do stwierdzenia bezpośrednio 

przy odbiorze, Kontrahent zgłasza w terminie nie przekraczającym 3 



 

 

dni od dnia dostarczenia. Reklamacje jakościowe należy składać 
bezpośrednio po ujawnieniu wady, nie później niż do 7 dni od dnia 
wykrycia wady. Powyższe nie dotyczy wad, które mogły powstać po 
rozpakowaniu przesyłki, np. zarysowania elementów, ubytki, pęknięcia 
itp. Kontrahent jest zobowiązany do zbadania przedmiotu Zamówienia 
niezwłocznie po wejściu w jego posiadanie.  

5.2 Brak lub wada jakiejkolwiek części dostarczonego przedmiotu 
zamówienia nie upoważnia do reklamacji całej dostawy, ani do 
odmowy zapłaty za część zrealizowaną. 

5.3 W przypadku wykrycia wady części nakładu, Kontrahent zobowiązany 
jest do szczegółowego udokumentowania w zgłoszeniu reklamacyjnym 
wad wszystkich, a nie tylko części produktów. Visualcom na tej 
podstawie może uruchomić w trybie pilnym ponowną produkcję 
materiałów. Materiały nie nadające się do ekspozycji zostaną 
zwrócone do Visualcom.  

5.4 W przypadku braku proofa, cromalinu lub innego wzorca 
kolorystycznego reklamacje dotyczące uzyskanych w druku barw nie 
będą uwzględniane.  

5.5 Visualcom w ramach odpowiedzialności za dostarczone produkty i 
usługi odpowiada wyłącznie do wysokości kwoty Zamówienia 
(wartości Umowy).  

5.6 Wyłączona jest odpowiedzialność Visualcom za potencjalne i realne 
straty handlowe Kontrahenta, rabaty udzielone jego kontrahentom, 
utracone korzyści Kontrahenta lub konieczność produkcji lub zmiany 
produktu u innego dostawcy w cenie wyższej niż ustalona w ramach 
Zamówienia (Umowy). Kwota roszczeń Kontrahenta nie może 
przekroczyć kwoty sprzedaży Visualcom.  

5.7 W przypadku zgłoszenia reklamacji w złej wierze, Kontrahent 
zobowiązany jest do pokrycia wykazanych kosztów procesu reklamacji 
poniesionych przez Visualcom.  

5.8 Visualcom w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 
Kontrahentów posiada ubezpieczenie OC na kwotę 1 000 000 PLN. Na 
każde życzenie Kontrahent otrzyma ogólne warunki tego 
ubezpieczenia oraz skan polisy. 

6. Płatności. 
6.1 Rozliczenia z tytułu Umów lub Zamówień prowadzone będą w walucie 

PLN lub EUR.  
6.2 W przypadku opóźnień płatności Visualcom może naliczyć odsetki 

ustawowe oraz uprawniony jest do wstrzymania się od dalszej 
realizacji prowadzonych Zamówień. 

6.3 Płatność będzie odbywała się na rachunek wskazany na fakturze VAT 
wystawionej przez Visualcom.  

7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych. 
7.1. Przy wykonaniu oraz zawieraniu Umowy (Zamówienia) Strony mogą 

sobie nawzajem (lub jednostronnie) przekazywać:  
- dane osobowe osób fizycznych wyznaczonych przez każdą z nich do 
kontaktowania się z drugą Stroną w sprawach związanych 
z wykonaniem oraz zawarciem Umowy (Zamówienia) lub 
- dane osobowe osób fizycznych będących podwykonawcami lub 
współpracownikami Strony w sprawach związanych z wykonaniem 
oraz zawarciem Umowy (Zamówienia) lub 
- dane osobowe osób fizycznych – klientów Kontrahenta, będących 
beneficjentami wykonania Umowy (Zamówienia). 
W takim przypadku Strona przekazująca drugiej stronie dane osobowe 
traktowana jest jako ich „Administrator”, z kolei Strona otrzymująca 
dane osobowe traktowana jest jako „Podmiot przetwarzający” te 
dane, a do przetwarzania danych osobowych tych osób znają 
zastosowanie postanowienia pkt. 7.2 i następnych.  

7.2. Przekazując dane osobowe osób opisanych w pkt. 7.1, Administrator 
powierza i poleca Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie 
danych osobowych tych osób na zasadach i w celach niżej 
określonych. 

7.3. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, 
osób wymienionych w pkt. 7.1 w rozumieniu art. 4 pkt. 7 
 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). 

7.4. Przedmiotem przetwarzania przez są:  
- dane osobowe pracowników lub współpracowników lub 
podwykonawców Administratora, które zostały przez niego 
przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, a obejmujące ich dane 
kontaktowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 
adres i nazwę pracodawcy oraz zajmowane stanowisko pracy (a także 
inne podobnej kategorii dane, jeśli zostaną przekazane przez 
Administratora). 
- dane osobowe klientów Administratora – beneficjentów realizacji 
Umowy (Zamówienia), a obejmujące ich dane kontaktowe takie jak: 
imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania 
lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (a także inne 

podobnej kategorii dane, jeśli zostaną przekazane przez 
Administratora). 
Wyżej wymienione dane będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający w celu wykonania Umowy (Zamówienia). 

7.5. W zakresie czynności przetwarzania Podmiot przetwarzający będzie 
uprawniony do: archiwizowania, ewidencjonowania, aktualizowania, 
przeglądania oraz wykorzystywania powierzonych danych osobowych 
w celu określonym w pkt. 7.4. 

7.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający do 
czasu nakazania ich usunięcia przez Administratora. Po tym czasie, 
dane te zostaną usunięte przez Podmiot przetwarzający. 

7.7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że: 
7.7.1. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez 

osoby do tego upoważnione, które zobowiążą się do 
zachowania tajemnicy; 

7.7.2. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo, zgodny z wymogami określonymi w art. 32 
RODO; 

7.7.3. W miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi 
wywiązać się z obowiązków informacyjnych nałożonych na 
Administratora, które są określone w art. 12 – 23 RODO; 

7.7.4. W miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi 
wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO; 

7.7.5. W razie potrzeby udostępni Administratorowi wszelkie 
informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 
określonych w art. 28 RODO, a także umożliwi Administratorowi 
– po uprzednim ustaleniu terminu oraz warunków – 
przeprowadzenie audytu prawidłowości przetwarzania danych. 

7.8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe 
zgodnie z OWU oraz wymogami przepisów powszechnie 
obowiązujących. Podmiot przetwarzający zapewnia, że powierzone mu 
dane osobowe będą przetwarzane przy zapewnieniu odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych, zapewniający adekwatny 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych.  

7.9. Podmiot przetwarzający – w zakresie i w celu w jakim Administrator 
powierzył mu przetwarzanie danych – ma prawo korzystać z usług 
innych podmiotów przetwarzających, o ile będzie to niezbędne do 
wykonania Umowy (Zamówienia). W takim przypadku Podmiot 
przetwarzający zobowiązuje się, że na ten podmiot zostaną nałożone 
wszystkie obowiązki, które spoczywają na Podmiocie przetwarzającym 
zgodnie z OWU. 

8. Postanowienia końcowe. 
8.1. Wszelkie umowy i Zamówienia między Stronami oraz prawa i 

obowiązki Stron podlegają polskiej jurysdykcji, niezależnie od miejsca 
siedziby Kontrahenta, miejsca inkorporacji oraz miejsca dostawy 
produktów i usług.  

8.2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami na gruncie wykonania 
Umowy lub Zamówienia rozwiązywane będą na drodze poszukiwania 
konsensusu, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia, 
poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby powoda.  

8.3. OWU obowiązują w niniejszym brzmieniu od dnia 1 stycznia 2022 r. 
Nowe OWU obowiązują od chwili zawiadomienia o ich treści 
Kontrahenta. Do Umowy i Zamówienia stosuje się OWU obowiązujące 
w chwili jego zawarcia.  

 


