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UMOWA UDOSTĘPNIENIA SYSTEMU B2B DLA PARTNERÓW HANDLOWYCH 
Nr   ........../UI/………. 

 
 
Zawarta dnia ......................... we Wrocławiu, pomiędzy ViDiS S.A. z siedzibą w Kobierzycach, 
ul. Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu VI Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000360399, reprezentowaną 
przez  Bartosza Palusko, zwaną dalej DYSTRYBUTOREM, 
a 
 
 
 
 
 
 
 

reprezentowaną przez: 
 
1. ................................................................. 
 
2. ................................................................. 
 
3. ................................................................. 

 
prowadzącą działalność na podstawie dołączonych dokumentów rejestrowych, zwaną dalej PARTNEREM 
HANDLOWYM. 
 
 
 
§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad na jakich Dystrybutor udzieli Partnerowi 

Handlowemu, z którym łączy go Umowa o Współpracy Handlowej, prawa dostępu do Systemu 
Zamówień Internetowych B2B oznaczonego w dalszej części umowy jako System B2B. 

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Załącznik nr 1, w którym Partner Handlowy wskaże osoby 
upoważnione do korzystania z Systemu B2B. Osoby te w dalszej części umowy oznaczone będą jako 
Użytkownicy. Partner Handlowy ma możliwość wyznaczenia użytkownika głównego, który będzie miał 
dodatkowe uprawnienia, zdefiniowane w wyżej wymienionym załączniku. 

3. Na mocy upoważnienia złożonego przez Partnera Handlowego Użytkownicy będą mogli, poprzez System 
B2B, składać zamówienia oraz dokonywać rezerwacji towarów z oferty handlowej Dystrybutora.   

 
 
§ 2. ZASADY UDZIELENIA PRAWA DOSTĘPU DO SYSTEMU B2B 
1. Dystrybutor udzieli Partnerowi Handlowemu prawa dostępu do Systemu B2B po otrzymaniu niniejszej 

Umowy, podpisanej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przesłanych pocztą tradycyjną.  
2. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania podpisanej przez Partnera Handlowego Umowy, Dystrybutor 

przydzieli upoważnionym w Załączniku nr 1 Użytkownikom indywidualne parametry dostępu do 
Systemu B2B – nazwę użytkownika oraz hasło. Zestaw indywidualnych parametrów dostępu Dystrybutor 
prześle Partnerowi Handlowemu pocztą elektroniczną na adres wskazany w Załączniku nr 1. 

3. Partner Handlowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zamówień, składanych zarówno 
przez Użytkowników jak i przez osoby nieupoważnione, które wskutek niedostatecznej ochrony 
otrzymanych parametrów dostępu przed osobami niepowołanymi weszły w ich posiadanie. 

4. Partner Handlowy powiadomi Dystrybutora pisemnie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez 
wniosek mailowy wysłany przez użytkownika głównego, o woli zmodyfikowania dotychczasowej listy 
upoważnionych Użytkowników lub rozszerzenia jej o kolejne osoby. Dystrybutor wypełni wolę Partnera 
Handlowego najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. 

5. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do odmowy prawa dostępu do Systemu B2B dla jednego lub 
wszystkich osób upoważnionych przez Partnera Handlowego w Załączniku nr 1 bez podania przyczyny. 
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§ 3. FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU B2B 
1. System B2B daje zalogowanemu Użytkownikowi możliwość sporządzania zamówień lub dokonywania 

rezerwacji towarów oraz sprawdzania stanu ich realizacji. 
2. Dokonana przez Użytkownika rezerwacja jest ważna 3 dni od momentu jej złożenia. Po tym okresie 

Użytkownik zobowiązany jest zamienić ją na zamówienie lub anulować. Jeśli Użytkownik nie wywiąże 
się z tego obowiązku, Dystrybutor ma prawo usunąć rezerwację z Systemu. 

3. Dzięki dostępowi do Systemu B2B, Użytkownik ma ponadto możliwość pozyskiwania informacji o 
dostępności towarów i wielkości zapasów magazynowych, aktualnym poziomie cen sprzedaży 
oferowanym Partnerowi Handlowemu przez Dystrybutora oraz ma wgląd w historię zamówień, faktur i 
płatności. 

4. Administratorzy wskazani w Załączniku nr 1 mają ponadto możliwość pobierania faktur i innych 
dokumentów sprzedażowych. 

5. Dostawcy przysługuje prawo zweryfikowania zamówienia bądź rezerwacji i odmowy ich realizacji bez 
podania przyczyn.  
 

 
§ 4. TAJEMNICA HANDLOWA 
1. Partner Handlowy oraz wszyscy upoważnieni przez niego Użytkownicy zobowiązują się zachować w 

tajemnicy informacje pozyskane poprzez System B2B oraz chronić otrzymane parametry dostępu przed 
osobami nieupoważnionymi.   

2. Tajemnicę uchyla jedynie zgoda  Dystrybutora wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
określająca zakres informacji oraz osoby, którym mają one zostać ujawnione. 

3. W przypadku niewywiązania się Partnera Handlowego z obowiązku, o którym mowa w niniejszym 
paragrafie Dystrybutor ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Naruszenie tajemnicy, o której mowa w ust.1, przez Partnera Handlowego skutkować będzie 
odpowiedzialnością odszkodowawczą w granicach szkody poniesionej z tego tytułu przez Dystrybutora.  
 

 
 
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Umowy 
o Współpracy Handlowej.                                                      
2.  Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z 
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od ostatniego dnia miesiąca. 
3. W przypadku, gdy  żaden z Użytkowników upoważnionych przez Partnera Handlowego nie złożył  
zamówienia w okresie ostatnich  9 miesięcy lub gdy pomiędzy stronami została rozwiązana  Umowa o 
Współpracy Handlowej, niniejsza umowa wygasa bez konieczności zastosowania trybu wypowiedzenia. 
4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.   
5.  Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Dystrybutora. 
6.  Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
7.  Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 
 
 
 
 
 
 
 ..................................................................  ……………………………………………….. 
                      DYSTRYBUTOR             PARTNER HANDLOWY 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

DO UMOWY UDOSTĘPNIENIA SYSTEMU B2B DLA PARTNERÓW HANDLOWYCH 
Zawartej dnia ......................... we Wrocławiu, pomiędzy ViDiS S.A. z siedzibą w Kobierzycach, 
ul. Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie,, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu VI Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000360399, reprezentowaną 
przez  Bartosza Palusko., zwaną dalej DYSTRYBUTOREM, 
a 
 
 
 
 
 
 
 

reprezentowaną przez: 
 
1. ................................................................. 
 
2. ................................................................. 
 
3. ................................................................. 

 
prowadzącą działalność na podstawie dołączonych dokumentów rejestrowych, zwaną dalej PARTNEREM 
HANDLOWYM. 
 

OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ PARTNERA HANDLOWEGO DO KORZYSTANIA Z 
SYSTEMU B2B, SKŁADANIA WNIOSKÓW O MODYFIKACJE LISTY UŻYTKOWNIKÓW 

ORAZ OTRZYMANIA HASEŁ DOSTĘPU DO PIERWSZEGO LOGOWANIA – 
ADMINISTRATOR:  

 
Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 
Adres e-mail (indywidualny) Tel. Kontaktowy 

   
   
   

 
WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PARTNERA HANDLOWEGO DO KORZYSTANIA 

Z SYSTEMU B2B: 
 

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej 

Adres e-mail (indywidualny) Tel. Kontaktowy 

   
   
   
   
   
   
   

 
Adres e-mail jest jednocześnie loginem. Hasło nadawane przez Dystrybutora służy tylko do 
pierwszego logowania podczas którego Użytkownik proszony jest o zmianę hasła na indywidualne. 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………… 
                      DYSTRYBUTOR             PARTNER HANDLOWY 

 
 



 
Strona 4 z 4 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

UMOWY UDOSTĘPNIENIA SYSTEMU B2B DLA PARTNERÓW HANDLOWYCH 
Zawartej dnia ......................... we Wrocławiu, pomiędzy ViDiS S.A. z siedzibą w Kobierzycach, 
ul. Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie,, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu VI Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000360399, reprezentowaną 
przez  Bartosza Palusko., zwaną dalej DYSTRYBUTOREM, 
a 
 
 
 
 
 
 
 

reprezentowaną przez: 
 
1. ................................................................. 
 
2. ................................................................. 
 
3. ................................................................. 

 
prowadzącą działalność na podstawie dołączonych dokumentów rejestrowych, zwaną dalej PARTNEREM 
HANDLOWYM. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych w celu przesyłania korespondencji marketingowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do przetworzenia zapytania.  
Zostałem /łam poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich 
poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest spółka ViDiS 
SA z siedzibą w Kobierzycach, ul. Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie. 
 
Na podstawie przepisów 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, informujemy, że:  
 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka ViDiS S.A. z siedzibą w Kobierzycach, ul. 
Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie.  
2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki korespondencji marketingowej i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.  
4.  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.  
5.  Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom.  
6.  Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. 
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
7.  Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda 
może być cofnięta w dowolnym momencie. 
8.  Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       …………………………………… 
                                           PARTNER HANDLOWY 
 


