OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A.
Artykuł 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Definicje:
OWS: Ogólne Warunki Sprzedaży, w przypadku braku innego wprost wyrażonego na piśmie
postanowienia, stanowią integralną część każdej Umowy i stosuje się je do wszystkich innych
czynności pomiędzy Stronami.
Umowa: porozumienie w formie pisemnej wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część,
w tym Ogólne Warunki Sprzedaży, zawarte pomiędzy Zakłady Azotowe Chorzów S.A. a Kupującym
w związku ze sprzedażą Towarów.
Sprzedający: Zakłady Azotowe Chorzów S.A. ul. Narutowicz 15, 41-503 Chorzów wpisane do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000070509, REGON 271515599, NIP PL 627 001 16 43 BDO: 00011393
kapitał zakładowy i wpłacony 94.700.000 PLN.
Kupujący: podmiot krajowy lub zagraniczny, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca towary od
sprzedającego.
Towar: rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie Umowy lub
Zamówienia,.
Strona, Strony - oznacza Sprzedającego, Kupującego lub obie strony.
Zamówienie – Dokument, w którym sprzedawca i kupujący ustalają przedmiot umowy i jego cenę oraz
warunki płatności.
2. Postanowienia Umowy niezgodne z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży okaże się sprzeczne
z postanowieniami Umowy, wówczas obowiązujące będą postanowienia Umowy.
4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży okaże się sprzeczne
z dokumentami innymi niż Umowa (np. Ogólne Warunki Kupującego), wówczas pierwszeństwo mają
niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
5. W przypadku stosowania innych wersji językowych Ogólnych Warunków Sprzedaży niż wersja polska
i ewentualnych rozbieżności pomiędzy wersjami, decydujące znaczenie ma zawsze wersja polska.
Artykuł 2 - OFERTY
1. Oferta jest formalną propozycją zawarcia umowy, dokonania transakcji, przedstawia ogólne warunki
sprzedaży produktu ( ilości, ceny, warunki płatności)
2. Zawarte w ofercie warunki wchodzą w życie po otrzymaniu przez Sprzedającego Zamówienia oraz
odesłaniu drogą mailową lub faksem, systemowego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
3. Oferty będą przesyłane drogą elektroniczną, faksem lub za pośrednictwem poczty.
Artykuł 3 - TOWARY I CENY
1. Sprzedający dostarcza Towary zgodnie z postanowieniami Umowy, lecz nie ponosi odpowiedzialności
za ich dalsze użycie.
2. Cena za sprzedawany Towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub Umowie.
3. Cenę Towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia
zamówienia.
4. Wszystkie podane ceny są cenami netto, bez VAT. Sprzedający naliczy stosowne podatki zgodnie
z wymogami obowiązującego prawa.

Artykuł 4 - USTALENIA PRZEDSPRZEDAŻOWE
1. Warunki sprzedaży (tzn. produkt, opakowanie, cena netto, ilości, terminy płatności, rabaty) będą
uzgadniane i potwierdzone przez obie Strony tz. Sprzedającego i kupującego.
2. Potwierdzenie warunków sprzedaży dokonywane jest za pomocą poczty elektronicznej w formie
Potwierdzenia Zamówienia, w przypadku, gdy nie jest zawierana przez Strony Umowa.
3. Potwierdzone warunki sprzedaży są stałe i obowiązują niezmiennie w okresie obowiązywania oferty,
chyba, że Strony postanowią inaczej.
Artykuł 5 - ZAMÓWIENIE
1. Sprzedaż Towarów może być dokonywana na podstawie Zamówienia składanego Sprzedającemu przez
Kupującego w formie pisemnej, (przez co Strony rozumieją również fax, e-mail) lub zgodnie z
Artykułem 6.1.
2. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest złożenie przez Kupującego Zamówienia oraz
pisemne
(w tym fax, e-mail) potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia
oznacza, że Sprzedający otrzymał Zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie Zamówienia nie
wiąże Sprzedającego, a brak jego potwierdzenia nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia.
3. Jednostkowe zamówienie powinno zawierać następujące elementy:
a) dane Kupującego, w tym adres
b) dokładny adres dostawy, jeśli adres dostawy jest inny niż adres Kupującego
c) czytelne imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu ze Sprzedającym
w sprawie realizacji Umowy
d) szczegółowe informacje dotyczące zamówionego Towaru (specyfikacja techniczna, ilość, itp.)
lub odniesienie się do złożonej oferty i specyfikacji.
e) warunki dostawy zgodnie z Incoterms 2010
f)
rodzaj opakowania
g) datę dostawy
h) cenę
i)
warunki płatności
j)
podpis Kupującego lub podpis osoby/osób upoważnionych do złożenia Zamówienia.
k) Ilość
4. Potwierdzenie Zamówienia odbywa się w formie pisemnej, (przez co Strony rozumieją również fax,
email) w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania Zamówienia i oznacza zawarcie umowy sprzedaży
Towaru określonego w Zamówieniu.
5. Za datę wykonania Zamówienia przyjmuje się datę wydania każdej kolejnej partii Towaru Kupującemu
lub Przewoźnikowi z magazynu Sprzedającego.
6. Do potwierdzania Zamówień jednostkowych Sprzedający upoważnia pracowników biura handlowego.
7. Zamówienie nie będzie wiążące dla Sprzedającego, o ile nie zostanie przez niego zaakceptowane, przy
czym brak odpowiedzi ze strony Sprzedającego w żadnym razie nie będzie rozumiany, jako przyjęcie
Zamówienia do realizacji.
Artykuł 6 - ZAWARCIE UMOWY
1. Sprzedaż Towarów może być dokonywana również na podstawie Umowy zawartej w formie pisemnej,
uzgodnionej oraz podpisanej przez obie Strony.
Artykuł 7 - WARUNKI DOSTAWY
1. Towary mogą być dostarczone tylko do Kupującego lub jego przedstawiciela wskazanego przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Kupującego.
2. Dostawy będą się odbywać na zasadach INCOTERMS 2010 wskazanych w Umowie/zamówieniu, o ile
Strony nie postanowią inaczej w formie pisemnej. Jeżeli nastąpi zmiana warunków dostawy
określonych w Umowie, zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w potwierdzeniu Zamówienia
Kupującego sporządzonym przez Sprzedającego.
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3. W przypadku własnego transportu, Kupujący gwarantuje czystość i jakość techniczną środków
transportu zgodnie z normami regulującymi transport Towarów będących przedmiotem Zamówienia, a
Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody wynikające z niespełnienia powyższych
warunków, jak również Kupujący zwalnia Sprzedającego z jakiegokolwiek obowiązku sprawdzania i
notyfikowania, że środki transportu Kupującego są nieodpowiednie.
4. Ilość dostarczonych Towarów może różnić się od ilości zamówionej o +/- 10%, przy czym taka dostawa
będzie uważana za właściwą realizację postanowień Umowy, a Kupujący zobowiązany do przyjęcia
Towaru.
5. Sprzedający może zmienić wcześniej uzgodnione terminy dostaw z przyczyn innych niż siła wyższa,
a w szczególności w przypadku zaistnienia trudności logistycznych lub zmniejszenia możliwości
przewoźników. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego, nie później niż
w ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia takich przeszkód, określając nowy termin dostawy, który musi
nastąpić nie później niż 14 dni od początkowej daty dostawy.
6. W przypadku dostaw w kontenerach wielokrotnego użytku, Kupujący zobowiązany jest zwrócić na
własny koszt (chyba, że strony pisemnie ustaliły inaczej) Zakładom Azotowym Chorzów S.A. pojemnik
w terminie do 90 dni od daty odbioru zakupionego Towaru. Po upływie w/w terminu Zakłady Azotowe
Chorzów S.A zastrzegają sobie prawo uznania opakowania za sprzedany i obciążenia Kupującego kwotą
700 zł netto/szt.
Artykuł 8 - WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
2. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT. Przedmiotowe oświadczenie nie dotyczy osób
fizycznych niebędących płatnikami podatku VAT.
3. Jeśli dostawa jest transakcją wewnątrzwspólnotową zgodnie z definicją zawartą w Artykule 138
Dyrektywy Rady 2006/112/EC z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej, Kupujący powiadomi Sprzedającego, w formie pisemnej przed realizacją dostawy, o
numerach NIP dla każdej transakcji, a w przypadku, gdy Sprzedający nie zapewnia transportu, także, że
Towar będzie transportowany przez Kupującego lub w jego imieniu do innego Kraju Członkowskiego
UE. W wyżej opisanej sytuacji, Sprzedający wystawi fakturę Kupującemu naliczając 0% VAT, a Kupujący
przedstawi Sprzedającemu możliwie jak najszybciej dokumenty potwierdzające, że Towar został
przetransportowany do innego Kraju Członkowskiego UE. Kupujący ponosi odpowiedzialność za
podatek VAT i wszelkie kary należne/uiszczone przez Sprzedającego w przypadku, gdy wyżej
wymienione dokumenty nie dotrą do Sprzedającego na czas lub zawierają błędne, niedokładne bądź
mylne dane. Jeśli numeru VAT nie da się zweryfikować na czas w organach skarbowych lub gdy
weryfikacja nie jest potwierdzona, dostawa będzie uważana za dostawę krajową, a cena zostanie
zwiększona o należny podatek VAT. Jeśli towar jest przewożony przez lub w imieniu Sprzedającego,
a organy podatkowe nie akceptują dowodu, że Towar był transportowany do innego Kraju
Członkowskiego UE, wówczas Kupujący zrobi wszystko, aby zapewnić Sprzedającemu dodatkowe
informacje i pomóc mu w uzyskaniu akceptacji dowodu.
4. Kupujący dokona płatności kwot należnych/zapłaconych przez Sprzedającego zgodnie z punktem
8.3 powyżej (w tym: VAT). W przypadku opóźnień Kupującego w uregulowaniu zapłaty, Sprzedający
potrąci wymienione kwoty z płatności dokonanych przez Kupującego.
5. Faktury będą przesyłane do Kupującego po wysyłce Towaru, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.
6. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczony mu Towar przelewem bankowym, na
wskazane na fakturze konto bankowe Sprzedającego w terminie wskazanym na fakturze, o ile Strony
nie uzgodnią inaczej na piśmie.
7. Płatność będzie uznana za dokonaną w dniu, w którym należność pojawi się na rachunku bankowym
Sprzedającego. Jeśli płatność za Towar nastąpi przed dostawą, płatność będzie traktowana, jako
zaliczka, która z chwilą dostawy Towaru będzie uznana za płatność za dostarczony Towar.
8. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w płatnościach, Kupujący uiści maksymalne odsetki za
opóźnienie określone w art. 481 kc . Odsetki te, jak również inne kwoty, mogą być potrącane z
przyszłych płatności Kupującego.
9. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania drugiej Strony o wszelkich istotnych zmianach
formy prowadzonej działalności oraz do przekazywania na żądanie drugiej Strony dokumentów, z
których wynika jej aktualna kondycja finansowa. W szczególności każda ze Stron jest zobowiązana
niezwłocznie informować drugą Stronę o złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości, o
powstaniu zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego.
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10. W przypadku braku zapłaty wymagalnej należności za dostarczony Towar lub przekroczeniu
przyznanego limitu ubezpieczenia, kolejne dostawy towarów mogą zostać wstrzymane do czasu
uregulowania zaległości. Sprzedający ma prawo wstrzymać dostawę również w przypadku opóźnień
w zapłacie przez Kupującego opłat, o których mowa w pkt 7.7 lub kwot zgodnie z punktem 8.3
powyżej.
Artykuł 9 - ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
1. Przeniesienie prawa własności do Towaru w żadnym wypadku nie następuje przed dokonaniem pełnej
płatności. W przypadku niedokonania płatności przez Kupującego w określonym czasie, Sprzedającemu
przysługuje prawo do żądania zwrotu Towaru w ciągu 3 dni od wystosowania pisemnej prośby do
Kupującego.
2. Przyjęcie zwrotu Towaru nie stanowi rozwiązania ani unieważnienia Umowy/zmówienia lub
którejkolwiek
z jej klauzul, o ile nie zostanie to wyraźnie oświadczone na piśmie przez Sprzedającego.
3. Jeśli Towar, w stosunku, do którego Sprzedający zastrzega prawo własności jest przetwarzany na inne
produkty, prawo własności Sprzedającego automatycznie rozciąga się na produkty powstałe w efekcie
przetworzenia.
Artykuł 10 - REKLAMACJE
1. Gwarancja obejmuje okres 1 roku licząc od daty odbioru Towaru przez Kupującego.
2. Jeśli okaże się, że jakość i/lub ilość dostarczonego Towaru nie odpowiada specyfikacji
w Umowie/zamówieniu, wówczas Kupujący niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu pięciu (5) dni
roboczych powiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
3. Kupujący będzie weryfikował ilość dostarczanego Towaru do czasu zakończenia rozładunku,
a o jakichkolwiek roszczeniach związanych z ilością dostarczonego Towaru Kupujący winien
zawiadamiać Sprzedającego w ciągu 5 dni roboczych od rozładunku Towaru. Protokół
niezgodności/różnic powinien być poświadczony przez Przewoźnika.
4. Wagą właściwą dla rozpatrywania reklamacji jest waga znajdująca się na terenie Zakładów Azotowych
Chorzów.
5. Zgodnie z punktem 1. powyżej, każda reklamacja, co, do jakości zostanie przesłana do Sprzedającego
wraz z próbkami Towaru uznanego za wadliwy.
6. Sprzedający powiadomi Kupującego o decyzji, co do złożonej reklamacji w ciągu czternastu (14) dni
roboczych od daty otrzymania reklamacji Kupującego.
7. Wszelkie różnice zdań wynikające z decyzji Sprzedającego, Strony będą próbować rozwiązań w sposób
polubowny. Jeśli nie będzie to możliwe, wszelkie spory wynikające z lub dotyczące wymogów
jakościowych będą rozpatrywane przez SGS (dawniej Société Générale de Surveillance). Werdykt SGS
będzie wiążący dla obydwu Stron. Koszty wyżej wymienionej ekspertyzy ponosi Strona, której racje nie
zostały uznane.
8. Jeśli warunki określone w Umowie/zamówieniu dotyczące ilości bądź, jakości zostaną naruszone, co
zostanie dowiedzione zgodnie z w/w punktami 1-4 jako wina Sprzedającego, wówczas Sprzedający
wedle własnego wyboru dostarczy Towar bez wad lub usunie istniejące wady na własny koszt.
Kupujący niniejszym uznaje, że zadośćuczynienie, o którym mowa w niniejszym punkcie jest jedynym i
wyłącznym środkiem prawnym Kupującego wobec Sprzedającego.
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania Towaru niezgodnie z jego
przeznaczeniem.
Artykuł 11 - SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie będą odpowiedzialne finansowo wobec siebie, jeżeli z powodów będących poza ich
kontrolą, takich jak: klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, konflikty
lokalne, zamieszki, akty terrorystyczne, sabotaż, wypadki, nieporozumienia pracownicze (strajki),
zakłócenia w dostawach surowców, załamanie produkcji lub dystrybucji, wprowadzenie embargo lub
innej decyzji władz państwowych bądź lokalnych ograniczających import lub eksport, awarie instalacji
produkcyjnych itp., w przypadku, gdy wymienione okoliczności bezpośrednio lub pośrednio wpływają
na realizację Umowy/zamówienia, wykonanie niniejszej Umowy/zamówienia zostanie częściowo lub w
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całości zawieszone lub opóźnione. O fakcie zaistnienia powyższych zdarzeń każda ze Stron
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
7 dni, licząc od dnia zdarzenia.
2. Brak zawiadomienia spowoduje, że Strona nie może zwolnić się z obowiązków wynikających z treści
Umowy/zamówienia. W przypadku, gdy siła wyższa trwa dłużej niż 30 dni, Strony spotkają się celem
znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla obydwóch Stron.
Artykuł 12 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kupującemu
nie
przysługuje
prawo cesji
swoich praw czy
obowiązków
wynikających z Umowy/zamówienia na stronę trzecią bez pisemnej zgody Sprzedającego.
2. Wszystkie załączniki, zmiany i uzupełnienia Umowy są ważne jedynie, jeśli zostały sporządzone na
piśmie i stosownie podpisane przez obydwie Strony.
3. Jeśli którykolwiek z przepisów Ogólnych Warunków Sprzedaży lub Umowy stanie się nieważny, nie
wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Zgodnie z treścią niniejszego punktu, jeśli
którykolwiek z przepisów Ogólnych Warunków Sprzedaży lub Umowy stanie się nieważny, Strony są
zobowiązane wszcząć negocjacje w celu uzgodnienia zastępczych postanowień.
4. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z lub związana z Umową/Zamówieniem
w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zakupu Towaru objętego reklamacją, chyba, że szkoda jest
spowodowana bezpośrednio rażącym zaniedbaniem lub celowym działaniem. Strony niniejszym
wyraźnie wyłączają prawo Kupującego do dochodzenia dodatkowego odszkodowania, w tym szkody
następcze lub pośrednie, utratę dochodów lub zysków.
5. Umowa i Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem kraju siedziby
Sprzedającego.
6. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Umową bądź Ogólnymi Warunkami Sprzedaży będą
rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
7. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma
zastosowania do Ogólnych Warunków Sprzedaży ani Umowy.
8. W sprawach nieuregulowanych Umową lub Ogólnymi Warunkami Sprzedaży stosuje się odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
9. Sprzedający nie gwarantuje, jakości ani przydatności Towaru do konkretnego celu.
10. W zakresie, w jakim zezwala na to prawo wszelkie gwarancje i deklaracje, co, do jakości Towaru
niniejszym wyłącza się, chyba, że zostały wyraźnie uzgodnione przez Strony w formie pisemnej.
11. Sprzedający niniejszym wyraźnie oświadcza, że nie udziela Kupującemu żadnych licencji ani dalszych
licencji, ani nie przenosi praw własności intelektualnej dotyczących Towaru. Jeśli Kupujący korzysta
z Towaru Sprzedającego w celach produkcyjnych lub przetwarzania Towaru na inne towary,
Kupującemu nie przysługuje prawo, bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie, do
używania oznaczeń wyrobów Sprzedającego, w szczególności znaków towarowych Sprzedającego na
powstałych produktach lub opakowaniach bądź jakichkolwiek materiałach reklamowych.
12. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec rewizjom i zmianom przez Sprzedającego. Najnowsza
wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży jest dostępna na stronie Sprzedającego:
http://www.azoty.chorzow.pl
Artykuł 13 - OCHRONA I NIEUJAWNIANIE DANYCH
1. Uzgodnione między Stronami warunki handlowe stanowią tajemnicę handlową Sprzedającego
i Kupującego.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które nie są znane publicznie
(dalej – informacje poufne) i które zostały uzyskane od drugiej Strony w związku z zawarciem lub
realizacją niniejszej umowy (dalej – obowiązek zachowania tajemnicy).
3. Dostawca nie może informować żadnej innej firmy ani osoby prywatnej o warunkach handlowych,
w szczególności o cenach, ilościach, specyfikacjach, itp. towarów.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie ma zastosowania, jeżeli konieczność udzielenia informacji
poufnych wynika z żądania uprawnionych organów państwowych, w tym sądów, a w szczególności w
razie dochodzenia przez którąkolwiek ze Stron od drugiej Strony, wynikających z niniejszej umowy,
roszczeń na drodze postępowania sądowego.
5. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przekazywanie informacji poufnych przez
którąkolwiek ze Stron swoim pracownikom lub podwykonawcom, jeżeli konieczność przekazania tych
informacji jest uzasadniona realizacją niniejszej umowy, a Strona przekazująca informacje poufne
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zapewni, że pracownicy lub podwykonawcy, którzy takie informacje otrzymają, również będą
przestrzegać, w odniesieniu do tych informacji, obowiązku zachowania tajemnicy.
6. Kupujący zobowiązuje się do poinformowania wszystkich osób, mających dostęp do poufnych
informacji wynikających z uzgodnionych między Stronami warunków handlowych, o obowiązku
zachowania ich w tajemnicy i o skutkach prawnych ujawnienia informacji poufnych tj.
odpowiedzialności cywilnej i karnej przewidzianej ustawą, o której mowa w punkcie 14.2 powyżej.
7. Z chwilą rozwiązania Umowy niezależnie od przyczyny, dokumentacja musi być zwrócona właścicielowi
zgodnie ze stosownymi wytycznymi bądź alternatywnie, pod warunkiem uprzedniej zgody tej Strony,
zniszczona, z tym, że wszystkie zobowiązania do zachowania poufności pozostają w mocy przez okres
trzech (3) lat od rozwiązania Umowy, chyba, że Strony z zachowaniem formy pisemnej uzgodniły
inaczej.
Artykuł 14 - OKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 01.10.2016 do odwołania przez Sprzedającego.
Artykuł 15 - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych, są Zakłady Azotowe Chorzów S.A. 41-500 Chorzów,
ul. Narutowicza 15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070509,
NIP 627-001-16-43, kapitał zakładowy 94.700.000 zł (wpłacony w całości).
2. ZACH wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych osób odpowiedzialnych za realizacje usług przewozu towarów przez
Administratora Danych jak i w przypadku woli skorzystania z uprawnień określonych w niniejszej
klauzuli można się kontaktować przesyłając odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej na adres
Zakłady Azotowe Chorzów S.A., 41-500 Chorzów, ul. Narutowicza 15, z dopiskiem „Ochrona danych
osobowych”, na adres e-mail: iod@azotychorzow.pl, lub telefonicznie pod numerem
tel. +48 32 7362 000,
3. Przetwarzane będą dane osób odpowiedzialnych za realizację zawartej umowy lub działań przed
zawarciem umowy (RODO Art. 6 ust. 1 lit b) w tym imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, w celu:
a. Realizacji na rzecz Zakładów Azotowych Chorzów S.A. Usług przewozu towarów i będą
przechowywane przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz okres wykonywania
umowy;
b. Obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty
zakończenia sprawy.
4. Dane osób odpowiedzialnych za realizację umowy mogą być przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit f), w celu:
a. Przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez
okres 5 lat od zakończenia czynności;
b. Ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami i będą przechowywane przez czas trwania postępowań lub okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń;
c. Windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane przez okres
10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowana.
5. Dane osób odpowiedzialnych za realizację na rzecz Zakładów Azotowych Chorzów S.A. Usług przewozu
towarów mogą być przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych przepisami
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prawa na Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit c), w celu i zakresie niezbędnym dla wykonania
obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, o rachunkowości i przepisów prawa
powszechnie obowiązującego regulujących kwestie przewozu towarów krajowego i
międzynarodowego
6. Dane osób odpowiedzialnych za realizację na rzecz Zakładów Azotowych Chorzów S.A. Usług przewozu
towarów mogą zostać udostępnione:
a. Firmą realizującym usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie, jakości obsługi,
dochodzenie należności, usługi prawne i analityczne;
b. Dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
c. Operatorom pocztowym i kurierom;
d. Organom uprawnionym do otrzymania danych osób odpowiedzialnych za realizację na rzecz
Zakładów Azotowych Chorzów S.A. Usług przewozu towarów na podstawie przepisów prawa.
7. Osobom odpowiedzialnym za realizację na rzecz Zakładów Azotowych Chorzów S.A. Usług przewozu
towarów przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych, a także prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Osobom odpowiedzialnym za realizację na rzecz Zakładów Azotowych Chorzów S.A. Usług przewozu
towarów przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
Dane kontaktowe organu nadzorczego:
Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
9. Dane osób odpowiedzialnych za realizację świadczenia nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie danych osobowych osób odpowiedzialnych za realizację umowy/świadczenia jest
dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Zakłady Azotowe
Chorzów S.A. jest brak możliwości realizacji przedmiotu umowy
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