Ogólne warunki umowy
preferencyjnej współpracy w ramach kompleksowych usług Konsorcjum Kaczmarski Group
(umowa zawarta przez telefon)

1. Przedmiotem Umowy są usługi świadczone przez KRD BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214
Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000169851,
NIP 895-17-94-707, kapitał zakładowy 4.000.000 zł, wpłacony w całości (dalej: Biuro) na rzecz Klienta na zasadach
i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (t.j. Dz.U. 2014 r. poz.1015 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz Regulaminie Zarządzania
Danymi KRD BIG S.A., zwanym dalej Regulaminem, opublikowanym na stronie internetowej www.krd.pl.
2. Klient będzie korzystał z usług wskazanych jako usługi Biura w Cenniku (dalej: Cennik) do umowy na kompleksowe
usługi Konsorcjum Kaczmarski Group zawartej przez Klienta ze spółką Kaczmarski Group sp. z o.o., jako Liderem
Konsorcjum, z siedzibą we Wrocławiu, NIP 895-20-53-350 (dalej: KG), na zasadach tam określonych. Strony
dopuszczają zmianę Cennika w zakresie usług Biura, jak również to, że Klient w ramach niniejszej Umowy jest
uprawniony do korzystania z innych usług Biura, poprzez przyjęcie oferty wskazanej w elektronicznym systemie
Biura lub po zaakceptowaniu w formie pisemnej, elektronicznej bądź telefonicznej, skierowanej do niego oferty.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Biuro. Rejestracja z ograniczonym zakresem usług jest
dokonywana na podstawie oświadczenia woli o zawarciu Umowy, złożonego przez Klienta podczas rozmowy
telefonicznej. Do momentu dostarczenia przez Klienta oryginału Umowy, Klient nie będzie miał możliwości
przekazania do Biura informacji gospodarczych oraz sprawdzania informacji o zobowiązaniach konsumentów dostęp do usług w pełnym zakresie wymaga dostarczenia przez Klienta podpisanego oryginału Umowy. Ze względu
na preferencyjny charakter Umowy, wchodzi ona w życie, o ile zawarta została przez Klienta umowa na
kompleksowe usługi Konsorcjum z KG, jako Liderem Konsorcjum.
4. Opłaty za świadczenie usług Biura w ramach niniejszej Umowy, w tym także za świadczenie innych usług Biura, w
przypadku przyjęcia przez Klienta oferty wskazanej w elektronicznym systemie usług Biura, zgodnie z ust. 2,
uiszczane są przez Klienta na podstawie faktury VAT wystawionej przez KG jako Lidera Konsorcjum, działającego
na rzecz Biura, na zasadach i warunkach określonych w zawartej przez Klienta z KG umowie na kompleksowe
usługi Konsorcjum.
5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego. Klient zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na
adres siedziby Biura. W przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Umowy, Ustawy lub Regulaminu, w
szczególności gdy nie wywiązuje się w terminie z opłat określonych w Umowie lub przekazuje nieprawdziwe
informacje gospodarcze, Biuro może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia. Umowa może także zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w trybie natychmiastowym w razie
otwarcia wobec drugiej Strony postępowania likwidacyjnego lub ustanowienia na całości lub części majątku drugiej
Strony zarządcy. Ponadto Umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia umowy na kompleksowe usługi Uczestników
Konsorcjum, zawartej przez Klienta z KG, jako Liderem Konsorcjum.
6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
7. Klient powierza Biuru do przetwarzania dane swoich kontrahentów, wskazane w art. 2 ust. 1 Ustawy, w celu i
zakresie niezbędnym do świadczenia usług wskazanych w ust. 1 Umowy.
8. Wszelkie prawa i obowiązki Klienta wynikające z Umowy nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez zgody
Biura.
9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby
Biura.
10. Umowa może być zawarta jedynie bez ręcznych dopisków zmieniających jej treść. Umowę sporządzono w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
11. Klient oświadcza, że:
a.

b.

c.

zapoznał się z Ustawą i Regulaminem oraz zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień. Klient ponosi odpowiedzialność za
działania niezgodne z Ustawą i Regulaminem, w szczególności za przekazanie nieprawdziwych informacji gospodarczych.
Zakazanym jest prowadzenie przez Klienta działalności gospodarczej zastrzeżonej ustawowo dla Biura, w szczególności
polegającej na dalszym ujawnianiu informacji gospodarczych;
wyraża zgodę na przekazywanie na jego temat informacji gospodarczych o wywiązaniu się ze zobowiązań, na zasadach i w
zakresie określonym w art. 18 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Informacji
Pozytywnych), przez jego kontrahentów oraz podmioty z Grupy Kaczmarski (www.krd.pl/grupa) do systemu KRD BIG S.A. W
tym celu Klient upoważnia Biuro do przekazania powyższej zgody jego kontrahentom współpracującym z Biurem w zakresie
udostępniania informacji gospodarczych. Upoważnienie to nie wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy. Upoważnienie wygasa z
chwilą przekazania przez Klienta do Biura w formie pisemnej oświadczenia o odwołaniu udzielonej zgody. Odwołanie zgody
skutkować będzie tym, że od momentu otrzymania przez Biuro oświadczenia, Biuro nie będzie przekazywać kontrahentom
Klienta zgody na przekazanie Informacji Pozytywnych na jego temat do systemu KRD BIG S.A.
Odwołanie zgody nie będzie skutkować usunięciem z systemu KRD BIG S.A. już przekazanych Informacji Pozytywnych;
wyraża zgodę na udostępnienie jego danych, w tym danych osobowych podmiotom z Grupy Kaczmarski (www.krd.pl/grupa)
w celach marketingowych;

d.

wskazuje osobę odpowiedzialną za kontakt z Biurem oraz osoby, które otrzymają dostęp do systemu Biura jako osoby
reprezentujące Klienta, które mają kompetencje lub pełnomocnictwo do akceptowania ofert i warunków umów z Biurem,;

e.

w związku z zamiarem korzystania z usług Biura głównie w zakresie protokołów elektronicznej wymiany danych pozwalających
na zasilanie systemu Biura danymi, z uwagi na konieczność zapewnienia najwyższej jakości, poprawności i rozliczalności
danych, nie będzie korzystał z usług Biura za pośrednictwem kanału komunikacyjnego określonego w § 4 ust.1 pkt a)
Regulaminu;
wszelkie jego dane wskazane w Umowie są aktualne na dzień podpisania Umowy i zgodne z danymi ujawnianymi w
odpowiedniej ewidencji lub rejestrze. Biuro potwierdza dane Klienta w ogólnie dostępnych rejestrach, a w razie potrzeby, na
prośbę Biura Klient zobowiązuje się dołączyć do Umowy kopie dokumentów rejestrowych, które Biura będzie przechowywać
wyłącznie w formie elektronicznej.

f.

