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Umowa o współpracy nr …………………………………. 

 
zawarta w dniu ………………………… we Wrocławiu pomiędzy: 
                                                                                        

 

SIMPLEAV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-
015) przy al.Karkonoskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000409593, 
numerem NIP: 8992732413, numerem REGON: 021783514, Numer BDO: 000005967, kapitał 
zakładowy 50 000,00 zł;  reprezentowana przez: Dominika Lipkę – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „SimpleAV”, 

a 

………………………………………………………………………………... prowadzący działalność pod Firmą  
                                 (imię i nazwisko) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                    (nazwa firmy) 

 z siedzibą w  …………………………………………………………………………, …………………………………..  
                                                      (miejscowość)                                            (kod pocztowy) 

przy ulicy: ……………………………...........……………………….…., numer NIP ……..……………………… 

adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………,

reprezentowany/-a przez: …………………………………………………………………………………………..… 

- (właściciela/pełnomocnika wpisanego do ceidg/) 

zwany dalej „Klientem”. 

Zważywszy że SimpleAV jako Dystrybutor systemów, urządzeń i rozwiązań nie zajmuje się 
sprzedażą dla użytkowników końcowych ani dla Klientów, dla których zawierana umowa (w 
ramach działalności gospodarczej) nie ma charakteru zawodowego, a także w związku ze 
zmianą przepisów od dnia 01.01.2021r., obowiązujących na mocy Ustawy z dnia 31 lipca 
2019 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych 
(Dz.U.2019.1495 z dnia 2019.08.08, zwana dalej Ustawą), która wprowadza zmiany m.in. w 
kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta, Strony postanowiły co następuje: 
 

§ 1 Przedmiot Umowy 
1. Niniejsza Umowa dotyczy ustalenia wzajemnych zasad współpracy i  warunków 

udostępnienia Platformy B2B - uruchomionej od 01 sierpnia 2022r. 
2. Klient przystępując do niniejszej umowy, potwierdza że wszelkie transakcje handlowe 

zawierane na jej podstawie będą w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez 
niego działalnością gospodarczą i jej zawodowym charakterem. Tym samym nie mają 
do niego zastosowania przepisy dotyczące konsumenta jako osoby fizycznej 



 
 
 

 

str. 2 
 

zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z 
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, 
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności 
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. 

3. Zasady i warunki udostępnienia Platformy B2B określa Regulamin Platformy B2B. 
4. Klient otrzymuje dostęp do platformy B2B na podstawie poniżej wskazanego adresu 

e-mail, który staje się Głównym Kontem Administracyjnym dla Klienta. Adres  
 
administratora konta: ……………………………………………………… Na podany adres będą  
kierowane wszelkie powiadomienia o aktywności konta na platformie (w tym 
potwierdzenia zamówień i informacje o wystawionych dokumentach handlowych). 

5. Klient loguje się wskazanym powyżej adresem e - mail, natomiast hasło ustala sobie 
indywidualnie przy pierwszym logowaniu do platformy B2B.  W interesie Klienta leży 
ustalenie i zabezpieczenie hasła w taki sposób, by było ono niedostępne dla osób 
nieuprawnionych, albowiem to Klient odpowiada za wszystkie podejmowane akcje na 
swoim koncie, w tym za wskazane miejsca dostaw oraz złożone z jego 
pośrednictwem zamówienia, w szczególności za ich zapłatę.  

6. Po zalogowaniu Klient uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności platformy B2B, w 
tym do ofert i cen specjalnych. Jednocześnie utworzone konto jest kontem 
administracyjnym firmy, które daje w szczególności następujące możliwości: 
kreowanie upoważnionych do korzystania z platformy i/lub składania zamówień 
pracowników Klienta, podawanie adresów dostaw, zamówienia, widok wszystkich 
dokumentów, historii zamówień, wskazywanie adresów innych niż siedziba Klienta, 
kreowanie listy zewnętrznych adresów IP, z których będzie można się logować na 
subkonto.  

7. Klient samodzielnie zarządza swoim kontem w platformie B2B, tzn. przydziela swoim 
pracownikom uprawnienia/upoważnienie do korzystania z jego możliwości i 
funkcjonalności. Zapewnienie dostępu osobom nieuprawnionym/nieupoważnionym 
odbywa się na ryzyko Klienta.   

8. Za zarządzenie przyznanym pracownikom dostępem do konta i jego 
funkcjonalnościami - zwłaszcza prawem do składania zamówień i dostaw odpowiada 
wyłącznie Klient. SimpleAV nie weryfikuje nadanych w ramach konta Klienta 
uprawnień ani danych osób, które składają zamówienia z konta Klienta.  

9. SimpleAV nie weryfikuje podanych adresów dostaw zdefiniowanych na koncie Klienta. 
10. Klient zobowiązuje się do chronić i nie udostępniać osobom  trzecim hasła do konta, 

albowiem ma świadomość ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania swoich 
pracowników oraz innych osób, które weszły w posiadanie hasła i loginu. 

 
§ 2 RODO 

1. SimpleAV  jest Administratorem danych osobowych Klienta.  
2. SimpleAV jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami 

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, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych 
osobowych. 

3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i 
podstawy prawne przetwarzania oraz prawa osób, których dane osobowe dotyczą, 
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zostały zawarte w Polityce prywatności punkt V -dostępnej na stronie internetowej 
SimpleAV. 

4. Klient zobowiązuje się przekazać klauzulę informacyjną RODO oraz Regulamin 
Prywatności wszystkim swoim pracownikom, którym udzieli  dostępu do platformy, a 
których to dane osobowe będą przetwarzane przez SimpleAV.  

 
§ 3 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. 

Informacja Handlowa/Newsletter 
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od SimpleAV informacji handlowo-

marketingowych w tym newsletter z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych. 

2. Informację/newsletter uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na 
otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący 
go adres elektroniczny.  

3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji  za 
pośrednictwem strony www lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną. 
Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usługi drogą 
elektroniczną w formie wysyłki informacji handlowych.   

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newsletterów, na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
(RODO), nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej czy do państw 
trzecich. Dane osobowe przechowywane są przez okres prenumeraty. Klient ma 
prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia 
skargi do Prezesa UODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z 
przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości dostarczenia 
zamówienia (informacji). Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane 
zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. 

 
§ 4 Postanowienia dodatkowe 

1. Gwarancja na dostarczony sprzęt jest realizowana zgodnie z Ogólnymi Warunkami 
Gwarancji producenta.  Dostawca nie jest gwarantem w tym zakresie.   

2. Strony zgodnie ustalają, że SimpleAV wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi. 

 
§ 5 Postanowienia Końcowe 

1. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane za 
niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie 
będzie uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy czym pozostałe postanowienia 
pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 
niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym 
przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach 
dopuszczalnych przez prawo. 

2. Jakiekolwiek zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnego aneksu 
do niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie będą miały właściwe przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej Umowy Strony poddadzą 
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby SimpleAV. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 
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6. Załącznikiem do niniejszej Umowy jest Oświadczenie przedsiębiorcy-charakter zakupu 
(* dot. osób fizycznych prowadzących działalność wpisaną do CEIDG oraz wspólników 
spółek cywilnych) i Klauzula Informacyjna. 

7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.  
 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, o których mowa w Ustawie o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.(Dz.U.2020.344 t.j. z 
dnia 2020.03.03) na następujący adres poczty elektronicznej: ( 
 

         ………………………………………………………………………..... 
                                                      (adres poczty)   

TAK / NIE 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką Prywatności z 01 sierpnia 2022r. 
(Polityka Prywatności dostępna na stronach internetowych SimpleAV: www.simpleav.pl | 
b2b.simpleav.pl) 

 

TAK / NIE 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Platformy B2B z 01 sierpnia 
2022r. (Regulamin Platformy B2B dostępny na stronach internetowych SimpleAV: www.simpleav.pl | 

b2b.simpleav.pl) 

 

TAK / NIE 

 

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na adres Głównego Konta 
Administracyjnego wskazanego w § 1, pkt  4. Umowy. 
 

TAK / NIE 

 

 
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am/ się z treścią Umowy o współpracy oraz 
wymienionych w jej treści zgód i powołanych załączników, co potwierdzam niniejszym 
podpisem. 

 

Podpisy Stron:  

 
…………………………………                                        ………………………………… 
(SimpleAV)                                                                               (Klient) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.simpleav.pl
http://www.simpleav.pl
https://b2b.simpleav.pl
https://b2b.simpleav.pl
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Dla osób fizycznych prowadzących działalność wpisaną do CEIDG oraz wspólników spółek cywilnych 

 

Wrocław, dnia …………………………….. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
W związku z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 
obciążeń regulacyjnych (Dz.U.2019.1495 z dnia 2019.08.08), która m.in. wprowadza zmiany 
w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta, niniejszym oświadczam, że:  
umowę zawarłem/-am w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną 
działalnością gospodarczą i jej zawodowym charakterem.             TAK /           NIE 
 
 
Wobec powyższego nie mają do mnie zastosowania przepisy dotyczące 
konsumenta jako osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej 
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby 
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 

Oświadczenie dotyczy umowy nr 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Dane działalności gospodarczej: 

………………………………………………………………………………... prowadzący działalność pod Firmą  
                                 (imię i nazwisko) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                    (nazwa firmy) 

 z siedzibą w  …………………………………………………………………………, …………………………………..  
                                           (miejscowość)                                    (kod pocztowy) 

przy ulicy: ……………………………...........……………………….…., numer NIP ……..……………………… 

adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………,

reprezentowany/-a przez: …………………………………………………………………………………………..… 

- (właściciela/pełnomocnika wpisanego do ceidg/) 

 
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych 

(Dz.U.2019.1495 z dnia 2019.08.08) 

 

Art.  1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) po art. 3854 dodaje się art. 3855 w brzmieniu: 
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Dla osób fizycznych prowadzących działalność wpisaną do CEIDG oraz wspólników spółek cywilnych 
 

"Art. 3855. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej 
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla 
niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności 
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej."; 

 

2) po art. 5563 dodaje się art. 5564i art. 5565 w brzmieniu: 

"Art. 5564. Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje 

się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej 

umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Art. 5565. Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 dotyczących kupującego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej 

umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej 

osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności 

gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej."; 

 

3) po art. 5764dodaje się art. 5765 w brzmieniu: 

"Art. 5765. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w niniejszym dziale, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej 

umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej 

osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności 

gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej."; 

 

Art.  55. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 i 730) po art. 38 dodaje się art. 

38a w brzmieniu: 

"Art. 38a. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę 

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, 

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.". 
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Klauzula informacyjna  
 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: RODO) informujemy, że: 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest :  
 

SIMPLEAV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-015) przy ul. 

Karkonoskiej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000409593, numerem NIP: 8992732413, numerem REGON: 
021783514, Numer BDO: 000005967, kapitał zakładowy 50 000,00 zł. 

 
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu wykonania umowy, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b) i f) RODO. 
 

Okres przechowywania danych osobowych: 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy/usługi, a po jej 

ustaniu przez okres przewidziany prawem do dochodzenia ewentualnych roszczeń Stron.  

 
Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Obowiązek podania danych osobowych wynika wprost z Ustawy kodeks cywilny, która wskazuje, że 

aby dana umowa była ważna to należy określić jej strony. W braku niepodania danych osobowych 
niemożliwym będzie zawarcie niniejszej umowy i jej późniejsze wykonanie.  

 
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 
Przekazanie danych innym odbiorcom:  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom danych: 1/ bankom, 2/ 
organom państwowym tj.  ZUS, urzędom skarbowym i innym uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze; 3/ podmiotom świadczącym 
usługi pocztowe (tj. Poczcie Polskiej i kurierom); 4/ podmiotom obsługującym nasze systemy 

teleinformatyczne (tj. firmom hostingowym, LOXEZ Sp. z o.o.  (KRS: 0000560505, NIP: 5732854804) 

dostawcom usług IT)); 5/podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, 
kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze. 

 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 
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