UMOWA O UDOSTĘPNIENIE MOCY OBLICZENIOWEJ
Zawarta zgodnie z ustawą nr 89/2012 Dz. U., kodeks handlowy, w obowiązującym
brzmieniu (w dalszym tekście nazywana tylko „KH“), między stronami umowy, którymi
są:
BIT.NXT INTERNATIONAL LLC.
Z siedzibą 8020 EXCELSIOR DR., SUITE 200, MADISON WI 53717, USA
REGON (ID No.): L050626
Reprezentacja:
GLOCIN LIMITED, 6 Bexley Square, Salford, Manchester, United Kingdom, M3 6BZ
Maroš MIKLÁŠ, dyrektor wykonawczy
E-mail kontaktowy: bit.nxt@glocin.biz
(w dalszym tekście nazywany tylko „Dostarczycielem“)
oraz
Imię i nazwisko lub firma:
Data urodzenia lub REGON:
Miejsce zamieszkania lub siedziba:
E-mail kontaktowy:
(w dalszym tekście nazywany tylko „Zamawiającym“)

Preambuła
A. Strony Umowy niniejszym oświadczają i przez podpisanie niniejszej Umowy
potwierdzają, że posiadają wszelkie uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy i
pełnienia wszystkich zobowiązań z niej wynikających.
B. Strony Umowy oświadczają, że niniejsza Umowa jest przejawem ich rzeczywistej,
swobodnej i wolnej od pomyłki woli. Strony Umowy uważają niniejszą Umowę za
porozumieniem zgodne z dobrymi obyczajami i zgodnie oświadczają, że niniejsza
Umowa nie została zawarta pod naciskiem lub przy rażąco jednostronnie
niekorzystnych warunkach.
C. O ile wyraźnie nie ustalono inaczej lub o ile z kontekstu nie wynika coś innego, w
niniejszej Umowie:
■

powołanie się na jakąkolwiek ustawę, przepis prawny, postanowienie ustawowe czy
decyzję będzie interpretowane jako powołanie się na daną ustawę, przepis prawny,
postanowienie ustawowe czy decyzję w brzmieniu ich ewentualnych uzupełnień,
zmian, poszerzeń lub nowelizacji;

■

powołanie się na jakąkolwiek ustawę, przepis prawny, postanowienie ustawowe czy
decyzję będzie interpretowane jako powołanie się na daną ustawę, przepis prawny,
postanowienie ustawowe czy decyzję w brzmieniu ich ewentualnych uzupełnień,
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zmian, poszerzeń lub nowelizacji;
■

„artykuł”, „ustęp” lub „załącznik”, o ile kontekst nie wymaga czegoś innego,
oznacza powołanie się na artykuł, ustęp lub załącznik do niniejszej Umowy;

■

podział niniejszej Umowy na poszczególne artykuły i ustępy, jak również ich
nagłówki, jest zamierzone tylko dla lepszej orientacji w tekście Umowy i nie ma
wpływu na treść lub interpretację niniejszej Umowy.

I. Przedmiot Umowy
1. Na warunkach uzgodnionych w niniejszej Umowie Dostarczyciel zobowiązuje się
udostępniać Zamawiającemu część mocy obliczeniowej ośrodka danych
zarządzanego przez Dostarczyciela (w dalszym tekście nazywaną „Usługą“) i
Zamawiający zobowiązuje się płacić Dostarczycielowi za świadczoną Usługę
uzgodnione wynagrodzenie.
2. Przez udostępnianie części mocy obliczeniowej dla celów niniejszej Umowy rozumie
się umożliwienie wykorzystania jednego czy kilku bloków mocy obliczeniowej
ośrodka danych (w dalszym tekście także nazywanych „Blokiem“ czy „Blokami“).
Parametry jednego Bloku Strony Umowy uzgadniają jako 5 TFLOPS.
3. Wyżej podane parametry muszą być spełnione przez cały czas trwania niniejszej
Umowy. Ewentualne podniesienie jakości parametrów nie ma wpływu na wysokość
wynagrodzenia Dostarczyciela, o ile Strony Umowy nie uzgodnią wyraźnie inaczej.
4. Konkretna liczba Bloków, które na podstawie niniejszej Umowy Dostarczyciel
umożliwi Zamawiającemu wykorzystać, jest podana w zamówieniu Zamawiającego
potwierdzonym przez Dostarczyciela, zamówienie to jest dostępne w postaci
elektronicznej za pośrednictwem intranetu usytuowanego pod adresem
https://miner.glocin.biz, (w dalszym tekście nazywanego także „Intranetem“), przy
czym zamówienie można z Intranetu ściągnąć i następnie archiwizować i drukować
według potrzeby.

II. Prawa i obowiązki Stron Umowy
1. Dostarczyciel zobowiązuje się wyświadczyć Usługę zgodnie z niniejszą Umową,
zgodnie z przepisami prawa, normami technicznymi oraz przepisami związanymi,
event. w sposób zwykle przyjęty (o ile nie zostanie to określone przez żadne z innych
wyżej podanych kryteriów).
2. Zamawiającemu przysługuje prawo użyczenia przedmiotowej części mocy
obliczeniowej ośrodka danych do wykorzystania spółce Global Commodity
Investments LLC, w takim przypadku Dostarczyciel na wniosek Zamawiającego oraz
po przedstawieniu umowy między Zamawiającym a trzecią osobą umożliwi danej
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trzeciej osobie wykorzystanie przedmiotowej części mocy obliczeniowej ośrodka
danych.
3. Wszelkie wyposażenie niezbędne do realizacji Usługi Dostarczyciel zapewni sam oraz
na koszt własny.
4. Koszty wykorzystania Usługi, zwłaszcza koszty na samą technikę IT i przyłączenia do
Internetu, ponosi Zamawiający, Dostarczyciel wyżej wymienionego dla
Zamawiającego w żaden sposób nie zapewnia.
5. Dostarczyciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie świadczenia Usługi w
przypadku zadziałania siły wyższej lub w razie usterki na urządzeniach osób trzecich
(zwłaszcza przerwa w działaniu po stronie hostingu czy łączności), o ile fakty te nie
zostały spowodowane przyczynami po stronie Dostarczyciela.

III. Wynagrodzenie Dostarczyciela i warunki płatności
1. Za świadczenie Usługi Dostarczycielowi należy się wynagrodzenie obliczone według
stawki w wysokości 250 EUR za każdy Blok za cały czas trwania niniejszej Umowy.
Całkowite wynagrodzenie Dostarczyciela jest obliczone jako iloczyn wyżej
wymienionej stawki i liczby Bloków.
2. Wyżej podane wynagrodzenie Dostarczyciela obejmuje wszelkie koszty
Dostarczyciela wypełniania wszystkich jego obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy i jest ostateczne i maksymalne, czyli nie ma możliwości jego podwyższania
inaczej niż w wyniku porozumienia Stron Umowy.
3. Zamawiający powinien zapłacić Dostarczycielowi wynagrodzenie za cały okres
trwania niniejszej Umowy jednorazowo na podstawie faktury proforma – zamówienia,
wystawionej przez Dostarczyciela przed zawarciem niniejszej Umowy, i to za
pośrednictwem Intranetu w formie elektronicznej.
4. Dostarczyciel nie ma obowiązku rozpoczęcia świadczenia Usługi, zanim Zamawiający
nie zapłaci całego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) tego artykułu.
5. Zamawiający oświadcza i zapewnia Dostarczyciela, że środki, z których
wynagrodzenie jest pokrywane, nie pochodzą z działalności przestępczej.

IV. Czas trwania niniejszej umowy
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie i skutkuje z dniem jej podpisania przez obie
strony, przy czym zawierana jest na czas określony, mianowicie 24 (dwudziestu
czterech) miesięcy.
2. Obu Stronom Umowy przysługuje prawo pisemnego odstąpienia od niniejszej Umowy
na warunkach określonych w ustawie.
3. Odstąpienie od niniejszej Umowy musi być uczynione pisemnie i musi być doręczone
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drugiej Stronie Umowy, przy czym skuteczne staje się ono z dniem doręczenia
powiadomienia o odstąpieniu drugiej stronie.
4. W razie przedterminowego zakończenia niniejszej Umowy Dostarczyciel zwróci
Zamawiającemu proporcjonalną część zapłaconego wynagrodzenia w wysokości,
która zostanie obliczona według następującej zasady:
Sumariusz zapłaconych Bloków, podzielony przez 24 i pomnożony przez
liczbę całych miesięcy, w czasie których Umowa była ważna i skuteczna
. W ten sposób obliczona proporcjonalna część zapłaconego wynagrodzenia zostanie
wypłacona w ciągu 30 (trzydziestu) dni od wygaśnięcia niniejszej Umowy, na konto
wskazane przez Zamawiającego. W wyniku postanowienia tego ustępu nie są
ograniczone postanowienia art. V niniejszej Umowy.

V. Postanowienia konsumenckie
1. Postanowienia tego artykułu V niniejszej Umowy odnoszą się wyłącznie do
Zamawiającego, który jest konsumentem. O ile więc dalej w tym artykule użyto
wyrazu „konsument“, rozumie się przez to Zamawiającego, który jest konsumentem.
2. Konsumentowi przysługuje prawo bez podania powodów odstąpienia od Umowy w
terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
3. O ile konsument odstąpi od Umowy, Dostarczyciel zwróci mu bez zbędnej zwłoki,
najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od odstąpienia od Umowy, wszystkie środki
pieniężne, które na podstawie Umowy od niego przyjął, w taki sam sposób.
4. Zgodnie z odpowiednim postanowieniem KH Dostarczyciel powiadamia konsumenta,
że konsumentowi przysługuje prawo (jednak nie obowiązek) użycia do odstąpienia od
Umowy w myśl tego artykułu warunków handlowych formularza do odstąpienia od
Umowy, którego wzór jest dostępny w intranecie nabywcy dostępnym pod adresem
https://miner.glocin.biz.
5. Do rozstrzygania pozasądowego sporów konsumenckich (tzn. zwłaszcza sporów
związanych z niniejszą Umową) jest właściwa Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą
ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy:
http://www.coi.cz.
6. Dane teleadresowe Dostarczyciela:
■

BIT.NXT INTERNATIONAL LLC.

■

siedziba: 8020 EXCELSIOR DR., SUITE 200, MADISON WI 53717, USA

■

adres dla doręczeń w UE: : GLOCIN, 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek,
RC

■

e-mail: bit.nxt@glocin.biz

■

web: www.glocin.biz
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VI. Ochrona danych osobowych, archiwizacja umowy
1. Zamawiający przez zawarcie Umowy udziela zgodę na włączenie wszystkich jego
danych osobowych i innych danych podanych w niniejszej Umowie, jak również
innych danych uzyskanych w ramach stosunku handlowego (w dalszym tekście
nazywanych także „Danymi Osobowymi“) do bazy danych Dostarczyciela jako
administratora (w dalszym tekście nazywanego także „Administratorem“) oraz na
ich przetwarzanie, i to za pośrednictwem powierzonych przez Administratora
podmiotów przetwarzających (w dalszym tekście nazywanych „Podmiotem
Przetwarzającym“).
2. Dane osobowe zostaną przetworzone dla potrzeb handlowych i marketingowych
Administratora, włącznie oferowania handlu i usług, jak również przesyłania
wiadomości handlowych między innym za pośrednictwem środków elektronicznych w
myśl ustawy nr 480/2004 Dz. U. o niektórych usługach spółki informacyjnej
(zwłaszcza w formie e-mailu oraz wiadomości SMS).
3. Zgoda jest udzielana na okres do odwołania zgody. Zamawiający jako podmiot
danych przyjmuję do wiadomości, że posiada prawa zgodnie z postanowieniem § 11 i
§ 21 ustawy nr 101/2000 Dz. U. o ochronie danych osobowych, tzn. zwłaszcza że
udostępnienie Danych Osobowych jest dobrowolne oraz że posiada prawo dostępu do
Danych Osobowych. Każdy podmiot danych, który stwierdzi lub sądzi, że
Administrator lub Podmiot Przetwarzający dokonuje takiego przetwarzania jego
danych osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego
podmiotu danych lub sprzeczne z ustawą, może a) zażądać od Administratora lub
Podmiotu Przetwarzającego wyjaśnienia, b) zażądać, aby Administrator lub Podmiot
Przetwarzający usunął powstały w ten sposób stan; zwłaszcza może chodzić o
zablokowanie, dokonanie poprawki, uzupełnienie lub likwidację Danych Osobowych.
4. Niniejsza Umowa poczynając od jej zawarcia jest archiwizowana przez
Dostarczyciela, i to także po jej spełnieniu. Umowa jest archiwizowana w formie, w
której została zawarta, tzn. w formie elektronicznej za pośrednictwem Intranetu.
Dostęp do zarchiwizowanych umów posiada wyłącznie Dostarczyciel, względnie
podmiot powierzony przez Dostarczyciela do prowadzenia archiwizacji. Nie posiadają
oni prawa udostępnienia umowy osobom trzecim, z wyjątkiem ewentualnego
ustawowego obowiązku takiego udostępnienia.

VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Umowa, jak także stosunki prawne między Stronami Umowy powstałe na
podstawie niniejszej Umowy i wyraźnie nieuregulowane w jej treści, kierują się
przepisami prawnymi Republiki Czeskiej z wykluczeniem norm kolizyjnych. Wszelkie
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ewentualne spory Stron Umowy związane z niniejszą Umową (włącznie sporów
dotyczących jej ważności) będą rozstrzygane przez sądy Republiki Czeskiej.
2. Niniejszą Umowę można zmieniać i uzupełniać tylko aneksami pisemnymi, które
będą wyraźnie oznaczone jako aneks do Umowy i uzgodnione przez obie strony.
3. Dla celów niniejszej Umowy za formę pisemną uważany jest także e-mail (jednak
tylko przy użyciu wyżej podanych kontaktowych adresów e-mailowych Stron
Umowy), przy czym nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny.
4. Niniejsza Umowa jest zawarta w postaci elektronicznej za pośrednictwem Intranetu.
Tekst Umowy z Intranetu można ściągnąć i następnie archiwizować i drukować
według potrzeby.
5. Ewentualna niemożność egzekwowalności lub nieważność któregokolwiek artykułu,
ustępu lub postanowienia niniejszej Umowy nie ma wpływu na egzekwowalność lub
ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. W sytuacji, kiedy jakikolwiek
taki artykuł, ustęp lub postanowienie z jakiegokolwiek powodu miałoby utracić
ważność (zwłaszcza z powodu sprzeczności z zastosowanymi ustawami i pozostałymi
normami prawa), Strony Umowy przeprowadzą konsultacje i uzgodnią prawnie
akceptowalny sposób przeprowadzenia zamierzeń zawartych w tej części Umowy,
która utraciła ważność.
6. Strony Umowy oświadczają, że dokładnie zapoznały się z treścią niniejszej Umowy,
Umowę zrozumiały, zgadzają się ze wszystkimi jej częściami i są świadome wszelkich
praw i obowiązków z niniejszej Umowy wynikających.
Umowa została zawarta w dniu:
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UMOWA O UMOŻLIWIENIE WYKORZYSTANIA MOCY
OBLICZENIOWEJ
Zawarta zgodnie z ustawą nr 89/2012 Dz. U., Kodeks Handlowy, w obowiązującym
brzmieniu (w dalszym tekście nazywana tylko „KH“), między stronami umowy, którymi
są:
GLOBAL COMMODITY INVESTMENTS LLC.
Z siedzibą 8020 EXCELSIOR DR., SUITE 200, MADISON WI 53717, USA
REGON (ID No.): G051415
Reprezentacja:
GLOCIN LIMITED, 6 Bexley Square, Salford, Manchester, United Kingdom, M3 6BZ
Aleš Kohoutek, menedżer wykonawczy
E-mail kontaktowy: office@glocin.biz
(w dalszym tekście nazywany tylko „Nabywcą“)
oraz
Imię i nazwisko lub firma:
Data urodzenia lub REGON:
Miejsce zamieszkania lub siedziba:
E-mail kontaktowy:
(w dalszym tekście nazywany tylko „Dostarczycielem“)

Preambuła
A. Strony Umowy niniejszym oświadczają i przez podpisanie niniejszej Umowy
potwierdzają, że posiadają wszelkie uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy i
spełnienia wszystkich zobowiązań z niej wynikających.
B. Strony Umowy oświadczają, že niniejsza Umowa jest przejawem ich rzeczywistej,
swobodnej i wolnej od pomyłki woli. Strony Umowy uważają niniejszą Umowę za
porozumienie zgodne z dobrymi obyczajami i zgodnie oświadczają, że niniejsza
Umowa nie została zawarta pod naciskiem lub przy rażąco jednostronnie
niekorzystnych warunkach.
C. O ile wyraźnie nie ustalono inaczej lub o ile z kontekstu nie wynika coś innego, w
niniejszej Umowie:
■

powołanie się na jakąkolwiek ustawę, przepis prawny, postanowienie ustawowe czy
decyzję będzie interpretowane jako powołanie się na daną ustawę, przepis prawny,
postanowienie ustawowe czy decyzję w brzmieniu ich ewentualnych uzupełnień,
zmian, poszerzeń lub nowelizacji;

■

powołanie się na jakiekolwiek „porozumienie”, „umowę” lub „inny dokument”
oznacza dane porozumienie, umowę lub inny dokument w obowiązującym
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brzmieniu;
■

„artykuł”, „ustęp” lub „załącznik”, o ile kontekst nie wymaga czegoś innego,
oznacza powołanie się na artykuł, ustęp lub załącznik do niniejszej Umowy;

■

podział niniejszej Umowy na poszczególne artykuły i ustępy, jak również ich
nagłówki, jest zamierzony tylko dla lepszej orientacji w tekście Umowy i nie ma
wpływu na treść lub interpretację niniejszej Umowy.

I. Przedmiot Umowy
1. Dostarczyciel oświadcza, że na podstawie umowy zawartej ze spółką BIT.NXT
INTERNATIONAL LLC., z siedzibą 8020 EXCELSIOR DR., SUITE 200, MADISON
WI 53717, USA, ID No.: L050626 (w dalszym tekście nazwaną „Umową Pierwotną“
i „Spółką“) jest uprawniony do wykorzystywania części mocy obliczeniowej ośrodka
danych zarządzanego przez Spółkę, i to konkretnie ... bloków mocy obliczeniowej
ośrodka danych (w dalszym tekście nazywanej „Blokiem“ czy „Blokami“) o mocy
obliczeniowej jednego Bloku 5 TFLOPS.
2. Na warunkach uzgodnionych w niniejszej Umowie Dostarczyciel zobowiązuje się
umożliwić Nabywcy wykorzystanie wszystkich Bloków, które użytkuje na podstawie
Umowy Pierwotnej i Nabywca zobowiązuje się płacić Dostarczycielowi za
wykorzystanie takich Bloków uzgodnione wynagrodzenie. Nabywca będzie używał
Bloki do potwierdzania transakcji na bazie technologii Blockchain i DLT, w swoim
imieniu na swoją odpowiedzialność.

II. Prawa i obowiązki Stron Umowy
1. Dostarczyciel umożliwi Nabywcy użytkowanie Bloków na takich samych warunkach,
które dla Dostarczyciela wynikają z Umowy Pierwotnej (z wyjątkiem postanowień o
wynagrodzeniu), Nabywca oświadcza, że Dostarczyciel zapoznał go z tymi
warunkami i Nabywca przyjmuje je do wiadomości.
2. Wszelkie wyposażenie niezbędne do faktycznego wykorzystania Bloków Nabywca
zapewni sam i na koszt własny.
3. Dostarczyciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie możliwości Nabywcy
użytkowania Bloków w przypadku zadziałania siły wyższej lub w razie usterki na
urządzeniach osób trzecich (zwłaszcza przerwa w działaniu po stronie hostingu, czy
łączności) ani w przypadku przyczyn leżących po stronie Spółki, o ile fakty te nie
zostały spowodowane przyczynami po stronie Dostarczyciela.
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III. Wynagrodzenie Dostarczyciela i warunki płatności
1. Za umożliwienie użytkowania Bloków Dostarczycielowi należy się od Nabywcy
wynagrodzenie, które składa się z:
a. Docelowego składnika wynagrodzenia w wysokości 250 EUR za każdy Blok, przy
czym Dostarczyciel uzyska do niego prawo po upływie 24 (dwudziestu czterech)
miesięcy trwania niniejszej Umowy oraz
b. Bieżącego składnika wynagrodzenia w wysokości 50 EUR rocznie za każdy Blok,
przy czym Dostarczycielowi powstanie prawo do proporcjonalnej części (1/365)
bieżącego składnika wynagrodzenia zawsze po upływie każdego dnia
kalendarzowego czasu trwania niniejszej Umowy z tym, że wysokość bieżącego
składnika wynagrodzenia jest odnotowywana na koncie osobistym Dostarczyciela
w Intranecie Nabywcy.
2. Wyżej wymienione wynagrodzenie będzie płacone Dostarczycielowi w kryptowalucie
Bitcoin w kursie obowiązującym w momencie przelewu, i to do portmonetki cyfrowej,
którą w tym celu Dostarczyciel powinien wskazać na swoim profilu pod adresem
https://miner.glocin.biz (w dalszym tekście nazywanym „Intranetem“) niezwłocznie
po zawarciu niniejszej Umowy, o ile Strony Umowy nie uzgodnią pisemnie innego
sposobu uregulowania wynagrodzenia (np. w innej walucie wirtualnej lub walucie
FIAT).
3. Ponad ramy wyżej podanego wynagrodzenia Nabywca udzieli Dostarczycielowi bonus
w wysokości i na warunkach wynikających z aktualnej wersji planu marketingowego
Nabywcy, zapisanego w Intranecie.
4. Jakiekolwiek płatności, które na podstawie niniejszej Umowy Nabywca powinien
zapłacić Dostarczycielowi, są płatne na podstawie zlecenia płatności, które
Dostarczyciel powinien wygenerować najpóźniej do 28. (dwudziestego ósmego) dnia
miesiąca, i to za pośrednictwem swojego profilu w Intranecie. Zlecenie płatności po
wygenerowaniu zostaje automatycznie odesłane Nabywcy i będzie płatne do 3.
(trzeciego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało
wygenerowane.

IV. Okres trwania niniejszej umowy
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie i skutkuje z dniem jej podpisania przez obie
strony, przy czym zawierana jest na czas określony, mianowicie 24 (dwudziestu
czterech) miesięcy, najwyżej jednak na czas trwania Umowy Pierwotnej. W wyniku
wygaśnięcia Umowy Pierwotnej(bez względu na powód, który to spowoduje) niniejsza
Umowa automatycznie wygasa.
2. Którejkolwiek ze Stron Umowy przysługuje prawo pisemnego odstąpienia od
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niniejszej Umowy na warunkach określonych w ustawie.
3. Dostarczycielowi przysługuje prawo pisemnego odstąpienia od niniejszej Umowy, o
ile Nabywca będzie się opóźniał w zapłacie wynagrodzenia Dostarczyciela dłużej niż
10 (dziesięć) dni i o ile nie spowoduje naprawy nawet po pisemnym wezwaniu
Dostarczyciela w terminie 10 (dziesięć) dni od doręczenia wezwania.
4. Odstąpienie od niniejszej Umowy musi być uczynione pisemnie i musi być doręczone
drugiej Stronie Umowy, przy czym skuteczne staje się ono z dniem doręczenia
zawiadomienia o odstąpieniu drugiej stronie.

V. Postanowienia konsumenckie
1. Postanowienia artykułu V niniejszej Umowy odnoszą się wyłącznie do Dostarczyciela,
który jest konsumentem. O ile więc dalej w tym artykule użyto wyrazu „konsument“,
rozumie się przez to Dostarczyciela, który jest konsumentem.
2. Konsumentowi przysługuje prawo bez podania powodów odstąpienia od Umowy w
terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
3. O ile konsument odstąpi od Umowy, Nabywca zwróci mu bez zbędnej zwłoki,
najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od odstąpienia od Umowy, wszystkie środki
pieniężne, które na podstawie Umowy od niego przyjął, w taki sam sposób.
4. Zgodnie z odpowiednim postanowieniem KH Nabywca powiadamia konsumenta, że
konsumentowi przysługuje prawo(jednak nie obowiązek) użycia do odstąpienia od
Umowy w myśl tego artykułu warunków handlowych formularza do odstąpienia od
Umowy, którego wzór jest dostępny w Intranecie.
5. Do rozstrzygania pozasądowego sporów konsumenckich (tzn. zwłaszcza sporów
związanych z niniejszą Umową) jest właściwa Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą
: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy:
http://www.coi.cz.
6. Dane teleadresowe Nabywcy:
■

GLOBAL COMMODITY INVESTMENTS LLC..

■

siedziba: 8020 EXCELSIOR DR., SUITE 200, MADISON WI 53717, USA

■

adres dla doręczeń w UE: GLOCIN, 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek,
RC

■

e-mail: office@glocin.biz

■

web: www.glocin.biz

VI. Ochrona danych osobowych, archiwizacja umowy
1. Dostarczyciel Zamawiający poprzez zawarcie niniejszej Umowy udziela zgodę na
włączenie wszystkich jego danych osobowych i innych danych podanych w niniejszej
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Umowie, jak również innych danych uzyskanych w ramach stosunku handlowego (w
dalszym tekście nazywanych także „Danymi Osobowymi“) do bazy danych Nabywcy
jako administratora (w dalszym tekście nazywanego „Administratorem“) oraz na
ich przetwarzaniem, i to za pośrednictwem powierzonych przez Administratora
podmiotów przetwarzających(w dalszym tekście nazywanych „Podmiotem
Przetwarzającym“).
2. Dane osobowe zostaną przetworzone dla potrzeb handlowych i marketingowych
Administratora, włącznie oferowania handlu i usług, jak również przesyłania
przekazów handlowych między innym za pośrednictwem środków elektronicznych w
myśl ustawy nr 480/2004 Dz. U. o niektórych usługach spółki informacyjnej
(zwłaszcza w formie e-mailu oraz wiadomości SMS).
3. Zgoda jest udzielana na okres do odwołania zgody. Zamawiający jako podmiot
danych przyjmuję do wiadomości, że posiada prawa zgodnie z postanowieniem § 11 i
§ 21 ustawy nr 101/2000 Dz. U. o ochronie danych osobowych, tj. zwłaszcza że
udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiada prawo dostępu do
danych osobowych. Każdy podmiot danych, który stwierdzi lub sądzi, że
Administrator lub Podmiot Przetwarzający dokonuje takiego przetwarzania jego
danych osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego
podmiotu danych lub sprzeczne z ustawą, może a) zażądać od Administratora lub
Podmiotu Przetwarzającego wyjaśnienia, b) zażądać, aby Administrator lub Podmiot
Przetwarzający usunął powstały w ten sposób stan; zwłaszcza może chodzić o
zablokowanie, dokonanie poprawki, uzupełnienie lub likwidację danych osobowych.
4. Niniejsza Umowa jest archiwizowana przez Nabywcę, poczynając od momentu jej
zawarcia aż do jej wygaśnięcia. Umowa jest archiwizowana w formie, w której
została zawarta, tzn. w formie elektronicznej za pośrednictwem Intranetu. Dostęp do
zarchiwizowanych umów posiada wyłącznie Nabywca, względnie podmiot
powierzony przez Nabywcę do prowadzenia archiwizacji. Nie posiadają oni prawa
udostępnienia umowy osobom trzecim, z wyjątkiem ewentualnego ustawowego
obowiązku takiego udostępnienia.

VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Umowa a także stosunki prawne między Stronami Umowy powstałe na
podstawie niniejszej Umowy i wyraźnie nieuregulowane w jej treści kierują się
przepisami prawnymi Republiki Czeskiej z wykluczeniem norm kolizyjnych. Wszelkie
ewentualne spory Stron Umowy związane z niniejszą Umową (włącznie sporów
dotyczących jej ważności) będą rozstrzygane przez sądy Republiki Czeskiej.
2. Niniejszą Umowę można zmieniać i uzupełniać tylko aneksami pisemnymi, które
będą wyraźnie oznaczone jako aneks do Umowy i uzgodnione przez obie strony.
3. Dla celów niniejszej Umowy za formę pisemną uważany jest także e-mail (jednak
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tylko przy użyciu wyżej podanych kontaktowych adresów e-mailowych Stron
Umowy), przy czym nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny.
4. Niniejsza Umowa jest zawarta w postaci elektronicznej za pośrednictwem Intranetu.
Tekst Umowy z Intranetu można ściągnąć i następnie archiwizować i drukować
według potrzeby.
5. Ewentualna niemożność egzekwowalności lub nieważność któregokolwiek artykułu,
ustępu lub postanowienia niniejszej Umowy nie ma wpływu na egzekwowalność lub
ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. W sytuacji, kiedy jakikolwiek
taki artykuł, ustęp lub postanowienie z jakiegokolwiek powodu miałoby utracić
ważność (zwłaszcza z powodu sprzeczności z zastosowanymi ustawami i pozostałymi
normami prawa), Strony Umowy przeprowadzą konsultacje i uzgodnią prawnie
akceptowalny sposób przeprowadzenia zamierzeń zawartych w tej części Umowy,
która utraciła ważność.
6. Strony Umowy oświadczają, że dokładnie zapoznały się z treścią niniejszej Umowy,
Umowę zrozumiały, zgadzają się ze wszystkimi jej częściami i są świadome wszelkich
praw i obowiązków z niniejszej Umowy wynikających.
Umowa została zawarta w dniu:

2018 © www.glocin.biz

12

