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1. Definicje: Poszczególne zwroty oznaczaj  (i) „Drukarnia”: Walstead Kraków Sp. z o.o. (ul. Obro ców Modlina 11,
30-733 Kraków, Polska, S d Rejonowy dla Krakowa ródmie cia w Krakowie, XI Wydzia  Gospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego, Nr KRS 0000046086, NIP 676-01-01-661, VAT EU: PL6760101661, kapita
zak adowy: 146.695.262,00 PLN, numer rejestrowy BDO 000028356; (ii) „Zamawiaj cy”: podmiot wskazany w
propozycji cenowej, któremu udost pniono niniejsze Warunki Produkcji; (iii) „Produkty”: produkty (w tym magazyn,
czasopismo, ulotka itp.), które maj  by  wyprodukowane przez Drukarni  zgodnie z Zamówieniem, przy czym
postanowienia dotycz ce „Produktów” nale y odpowiednio stosowa  równie  do us ug; oraz (iv) „Zamówienie”:
oferta z ona przez Zamawiaj cego i zaakceptowana przez Drukarni , w której Zamawiaj cy akceptuje niniejsze
Warunki Produkcji przy jednoczesnym wy czeniu jakichkolwiek ogólnych warunków umów, wzorów umów lub
regulaminów stosowanych przez Zamawiaj cego.

2. Zawarcie umowy: Wszelkie zamówienia sk adane przez Zamawiaj cego, w tym o wiadczenia Zamawiaj cego o
ch ci zawarcia umowy na podstawie propozycji cenowej przedstawionej przez Drukarni  b  uwa ane za ofert
Zamawiaj cego zawarcia z Drukarni  umowy w przedmiocie produkcji Produktów na warunkach okre lonych w
niniejszych Warunkach Produkcji. Oferta z ona przez Zamawiaj cego b dzie uwa ana za przyj  przez
Drukarni  (dojdzie do zawarcia umowy) o ile Drukarnia (a) o wiadczy na pi mie o przyj ciu oferty Zamawiaj cego
lub (b) przyst pi do produkcji Produktów.

3. Ceny: Ceny podane w propozycji cenowej przedstawionej przez Drukarni  powinny by  zaakceptowane przez
Zamawiaj cego najpó niej w terminie do 30 dni od dnia przygotowania propozycji cenowej i b  wi ce tylko
wtedy, gdy Zamawiaj cy w tym samym terminie o wiadczy Drukarni o akceptacji bez zastrze  wszystkich
postanowie  zawartych w propozycji cenowej (umowa, o której mowa w przedstawionej przez Drukarni
propozycji cenowej zostanie zawarta, o ile Drukarnia w o wiadczeniu o przyj ciu oferty Zamawiaj cego wyra nie
odwo a si  do propozycji cenowej uznaj c jej postanowienia za obowi zuj ce). Ceny mog  by  zmieniane w
zwi zku ze zmianami warunków rynkowych w okresie produkcji, w tym w zwi zku ze zmian  kosztów nabycia
papieru, innych materia ów lub kosztów transportu. Do momentu rozpocz cia produkcji danych Produktów
Drukarnia ma prawo zmieni  ceny w zakresie papieru, w ka dym przypadku, gdy papiernia podwy szy cen
papieru, w tym poprzez dodanie op aty surowcowej, itp. Zmiana cen b dzie odpowiada  ró nicy pomi dzy now
i dotychczasow  cen  papieru. Drukarnia poinformuje Zamawiaj cego o zmianie cen poczt  elektroniczn  (np.
na adres e-mail osoby kontaktowej ze strony Zamawiaj cego). Nowe ceny obowi zuj  od dnia wskazanego w
powy szej informacji, przy czym nie wcze niej ni  od jej dor czenia Zamawiaj cemu. Powy sza zmiana cen nie
wymaga zmiany Zamówienia (np. aneksu). W przypadku zmiany cen z innego powodu ni  wzrost ceny papieru,
nowe ceny przedstawione przez Drukarni  obowi zuj , o ile Zamawiaj cy je zaakceptuje. W przypadku, gdy
Zamawiaj cy nie zaakceptuje nowych cen przedstawionych przez Drukarni , Drukarnia mo e w terminie do dnia,
w którym Produkty maj  by  dostarczone, odst pi  od Zamówienia.

4. Harmonogram: Zamówienie wywo a jakiekolwiek skutki, o ile strony dojd  do porozumienia, co do harmonogramu
produkcji Produktów, w tym terminów dostarczenia przez Zamawiaj cego materia ów potrzebnych do produkcji,
oraz terminów zg aszania zmian w parametrach technicznych, w tym ilo ci Produktów. Powstanie obowi zków
Drukarni jest uzale nione od dostarczenia przez Zamawiaj cego wspomnianych materia ów nale ycie
przygotowanych i w terminie.

5. Sytuacja finansowa: Drukarnia przedstawia propozycje cenowe z zastrze eniem otrzymania dokumentacji
potwierdzaj cej dobr  sytuacj  finansow  Zamawiaj cego (w tym jego zdolno  kredytow ). Drukarnia mo e w
terminie 30 dni od dnia doj cia Zamówienia do skutku odst pi  od Zamówienia w przypadku negatywnej oceny
sytuacji finansowej Zamawiaj cego (w tym nie otrzymania dokumentacji, o której mowa powy ej), chyba, e w
terminie tym Zamawiaj cy zabezpieczy zap at  w sposób uprzednio zaakceptowany przez Drukarni .

6. Podatki: O ile strony nie postanowi y inaczej ceny s  cenami netto i nie obejmuj  podatku od towarów i us ug
(VAT), innych podatków, danin, ce . Do cen netto dodany zostanie podatek od towarów i us ug (VAT), inne podatki,
daniny, c a w wysoko ci wynikaj cej z obowi zuj cych przepisów.

7. Obowi zki Zamawiaj cego: Wszelkie materia y dostarczane przez Zamawiaj cego b  zgodne ze Specyfikacj
Techniczn  Przygotowania Materia ów do Druku oraz Procedur  Weryfikacji Proofa stosowanymi przez Drukarni
i obowi zuj cymi w dacie przedstawienia przez Drukarni  propozycji cenowej. Specyfikacja Techniczna
Przygotowania Materia ów do Druku oraz Procedura Weryfikacji Proofa b  do czone do propozycji cenowej lub

 dost pne na: https://walstead-ce.com/en/about-us/our-standards/.
8. Proofy: Na danie Zamawiaj cego Drukarnia wykona i dostarczy Zamawiaj cemu do jego akceptacji proofy.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno ci za wady lub b dy niepoprawione przez Zamawiaj cego. Koszty zmian
lub dodatkowych proofów ponosi Zamawiaj cy wed ug stawek stosowanych przez Drukarni .

9. Papier: W Zamówieniu zostanie wskazane, czy papier potrzebny do produkcji Produktu zostanie dostarczony

https://walstead-ce.com/en/about-us/our-standards/.
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przez Zamawiaj cego (papier Zamawiaj cego), przez Drukarni  (papier Drukarni), czy te  przez Drukarni  po
nabyciu od papierni wskazanej przez Zamawiaj cego (papier specyfikowany).
9.1. Papier Zamawiaj cego: Zamawiaj cy dostarczy papier odpowiedniego rodzaju, odpowiedniej jako ci, w

terminach i w ilo ci wskazanych w Zamówieniu. Wcze niejsze dostarczenie papieru lub dostarczanie
partiami wymaga uprzedniej zgody Drukarni. Drukarnia mo e odmówi  przyj cia papieru, który w ocenie
Drukarni nie nadaje si  do produkcji. Koszty oraz ryzyka zwi zane z nabyciem oraz dostarczeniem papieru
do Drukarni ponosi Zamawiaj cy. Papier wywo uje z papierni Drukarnia. Zamawiaj cy przeka e Drukarni z
odpowiednim wyprzedzeniem dane niezb dne do takiego wywo ania. Zamawiaj cy zapewnia, e papier
zostanie dostarczony do Drukarni zgodnie ze standardowymi warunkami logistycznymi dla dostaw do
Drukarni, przekaza  takie warunki papierni oraz, e papiernia wyrazi a na nie zgod . Drukarnia zawiadomi
Zamawiaj cego o wadach papieru niezw ocznie po ich wykryciu. Wszelkie reklamacje dotycz ce papieru s
zg aszane papierni przez Zamawiaj cego, chyba, e strony uzgodni  inaczej na pi mie pod rygorem
niewa no ci (w tym zakres upowa nienia dla Drukarni). Drukarnia udzieli Zamawiaj cemu merytorycznego
wsparcia w procesie reklamowania papieru w rozs dnym zakresie. Zamawiaj cy odpowiada za straty na
papierze niezawinione przez Drukarni  oraz za szkody Drukarni powsta e w zwi zku z papierem, w tym na
skutek wad papieru, bez wzgl du na win  Zamawiaj cego w tym zakresie. W przypadku, gdy papier nie
zostanie zu yty w produkcji w ca ci albo w cz ci na skutek uzgodnienia przez strony zmiany parametrów
technicznych albo braku produkcji (np. w zwi zku z odst pieniem od Zamówienia), Zamawiaj cy odbierze
papier na swój koszt oraz ryzyko z miejsca wskazanego przez Drukarni  w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia zako czenia produkcji albo od dnia, w którym produkcja mia a by  zako czona. Przed up ywem
powy szego terminu strony mog  uzgodni  inny sposób post powania z papierem. W przypadku, gdy
Zamawiaj cy nie odbierze papieru w terminie i strony nie uzgodni  przed up ywem terminu nic innego (bez
wzgl du na przyczyn ), Zamawiaj cy zobowi zuje si  nieodp atnie przenie  na Drukarni  taki papier
(automatycznie, bez zawierania dodatkowych umów). Drukarnia staje si  równie  posiadaczem samoistnym
takiego papieru i mo e nim dysponowa  wed ug uznania. Odpady powsta e w zwi zku z produkcj , w tym
makulatura stanowi  nieodp atnie w asno  Drukarni. Drukarnia mo e dysponowa  takimi odpadami wed ug
uznania. Drukarnia ma obowi zek zagospodarowa  odpady zgodnie z przepisami prawa. Op ata za
zarz dzenie papierem (handling), podana jest w Standardowym cenniku us ug dodatkowych do czonym do
propozycji cenowej.

9.2. Papier Drukarni: W przypadku, gdy papier nie zostanie zu yty w produkcji w ca ci albo w cz ci na skutek
uzgodnienia przez strony zmiany parametrów technicznych albo braku produkcji (np. w zwi zku z
odst pieniem od Zamówienia), Zamawiaj cy odkupuje taki papier od Drukarni (automatycznie, bez
zawierania dodatkowych umów). Cena odkupu papieru zostanie wskazana przez Drukarni  i nie b dzie
wy sza od wynikaj cej z Zamówienia tej cz ci wynagrodzenia, która odpowiada warto ci papieru. Cena
odkupu papieru zostanie zap acona przelewem w terminie 14 (czternastu) dni od wystawienia faktury.
Zamawiaj cy odbierze papier na swój koszt oraz ryzyko z miejsca wskazanego przez Drukarni  w terminie
14 (czternastu) dni od wezwania do odebrania papieru. W przypadku, gdy Zamawiaj cy nie odbierze papieru
w terminie Drukarnia ma prawo do wynagrodzenia za przechowywanie papieru w wysoko ci podanej w
Standardowym cenniku us ug dodatkowych do czonym do propozycji cenowej. W ka dym czasie strony
mog  uzgodni  na pi mie pod rygorem niewa no ci inne zasady post powania z papierem (np. papier
zostanie przechowany przez Drukarni  za wynagrodzeniem na potrzeby kolejnej produkcji).

9.3. Papier specyfikowany: Drukarnia nabywa papier od papierni wskazanej przez Zamawiaj cego. Zamawiaj cy
poinformuje Drukarni  najpó niej w dacie rozpocz cia produkcji o wszelkich uzgodnieniach z papierni
maj cych ekonomiczne znaczenie dla Drukarni (w tym o cenie papieru, terminie zap aty, skontach).
Zamawiaj cy zapewnia, i  papiernia zgodzi a si  na nabywanie papieru przez Drukarni  zgodnie z takimi
uzgodnieniami. Uzgodnienia takie wi  Drukarni , o ile Drukarnia wyrazi na nie zgod . Zamawiaj cy zwróci
Drukarni wszelkie koszty zwi zane z nabyciem oraz dostarczeniem papieru do Drukarni, o ile koszty takie
nie powsta y z winy umy lnej Drukarni. W przypadku, gdy papier nie zostanie zu yty w produkcji w ca ci
albo w cz ci na skutek uzgodnienia przez strony zmiany parametrów technicznych albo braku produkcji (np.
w zwi zku z odst pieniem od Zamówienia), Zamawiaj cy odkupuje papier od Drukarni (automatycznie, bez
zawierania dodatkowych umów). Cena odkupu papieru b dzie równa cenie nabycia papieru przez Drukarni
od papierni. Cena odkupu papieru zostanie zap acona przelewem w terminie 14 (czternastu) dni od
wystawienia faktury. Zamawiaj cy odbierze papier na swój koszt oraz ryzyko z miejsca wskazanego przez
Drukarni  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zako czenia produkcji albo od dnia, w którym produkcja
mia a by  zako czona. W przypadku, gdy Zamawiaj cy nie odbierze papieru w terminie (bez wzgl du na
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przyczyn ), Drukarnia ma prawo do wynagrodzenia za przechowywanie papieru w wysoko ci podanej w
Standardowym cenniku us ug dodatkowych do czonym do propozycji cenowej. W ka dym czasie strony
mog  uzgodni  inne zasady post powania z papierem. Niezale nie od innych uprawnie , w przypadku, gdy
Zamawiaj cy nie p aci Drukarni w terminie wynagrodzenia, chocia by w cz ci (bez wzgl du na przyczyn
takiego stanu rzeczy), Drukarnia ma prawo powstrzyma  si  z zap at  na rzecz papierni, Zamawiaj cy traci
prawo do rabatów oraz skont (je eli mia  takie prawo), Zamawiaj cy zwalnia Drukarni  z obowi zku zap aty
na rzecz papierni odsetek, odszkodowania, kosztów procesu, w tym wynagrodzenia profesjonalnego
pe nomocnika. Op ata za zarz dzenie papierem (handling), podana jest w Standardowym cenniku us ug
dodatkowych do czonym do propozycji cenowej.

10. Ilo : O ile Strony nie postanowi  inaczej, Produkt powinien by  dostarczony w ilo ci wskazanej w Zamówieniu,
przy zastrze eniu dopuszczalnych odchyle  w ilo ci Produktu w granicach wynosz cych: +/-3%. W takim
przypadku cena b dzie dostosowana odpowiednio do ilo ci Produktu faktycznie dostarczonej.

11. Dostarczenie Produktu: O ile Strony nie postanowi  inaczej, ceny wskazane w propozycji cenowej skalkulowane
 w oparciu o za enie, i  Produkt zostanie dostarczony na adres wskazany w tej propozycji. Z chwil  wydania

Produktu ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktu oraz jego prawo w asno ci przechodzi na Zamawiaj cego. W
chwili wydania Produktu Zamawiaj cy powinien zbada  Produkt i potwierdzi  jego odbiór na pi mie. Produkt
uznany jest za odebrany bez zastrze  w przypadku, gdy Zamawiaj cy nie zawiadomi Drukarni o wadach
jako ciowych lub ilo ciowych Produktu w terminie 7 dni od momentu wydania Produktu. Na danie
Zamawiaj cego, Drukarnia mo e przechowa  Produkt za wynagrodzeniem wyliczonym wed ug stawek
stosowanych przez Drukarni . Daty dostarczenia Produktu wskazane w Zamówieniu s  podane w przybli eniu i
mog  ulec zmianie. Terminy dostarczenia Produktu nie maj  zasadniczego znaczenia.

12. Koszty dodatkowe: Zamawiaj cy pokrywa wszelkie szkody, w tym koszty powsta e w zwi zku ze zmian
parametrów technicznych okre lonych w propozycji cenowej. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody
Zamawiaj cego spowodowane opó nieniem w dostarczeniu przez Zamawiaj cego materia ów, rzeczy, w tym
insertów, papieru, dostarczeniem ich z wadami, w nieodpowiedniej ilo ci, korekt  materia ów. W takich
przypadkach Drukarnia do y stara  w celu terminowego wykonania produkcji lub wyznaczy najbli szy mo liwy
termin jej wykonania z uwzgl dnieniem mo liwo ci produkcyjnych Drukarni. Je eli w powy szych przypadkach
powstanie konieczno  pracy w godzinach nadliczbowych lub Drukarnia poniesie inne szkody/koszty,
Zamawiaj cy je pokryje. Zrycza towana op ata za przestój z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego (np. w
zwi zku z opó nieniem w dostarczeniu materia ów, rzeczy, w tym insertów, papieru, dostarczeniem ich z wadami,
korekt  materia ów) podana jest w Standardowym cenniku us ug dodatkowych do czonym do propozycji cenowej.
Drukarnia ma prawo do odszkodowania przenosz cego powy sz  op at .

13. Fakturowanie i Zap ata: Drukarnia wystawia faktury w dniu dostarczenia Produktu lub oddania Produktu na
przechowanie. O ile strony nie postanowi  inaczej zap ata powinna by  dokonana w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury. W przypadku opó nienia zap aty Drukarnia ma prawo do naliczania odsetek w wysoko ci
odsetek ustawowych za opó nienie w transakcjach handlowych powi kszonych o 4%. W przypadku, gdy ceny
zawarte w propozycji cenowej podane s  w walucie innej ni  funt sterling (GBP), euro (EUR) lub z ote (PLN), ceny,
o ile strony nie postanowi  inaczej, b  p atne w z otych (PLN) po ich przeliczeniu wed ug kursu sprzeda y NBP
danej waluty za z ote (PLN) obowi zuj cego w dniu wystawienia faktury. W przypadku, gdy zap ata ma by
dokonana w walucie obcej, zap ata w innej walucie jest niedopuszczalna. Zamawiaj cy nie ma prawa do
dokonywania potr ce  lub innych odlicze  z kwot nale nych Drukarni od Zamawiaj cego.

14. Normy Jako ci: Drukarnia wyprodukuje Produkty zgodnie z parametrami technicznymi okre lonymi w Zamówieniu
i zapewnia, i  Produkty b  odpowiedniej jako ci. Do oceny jako ci Produktu b  stosowane normy okre lone
w Specyfikacji Jako ciowej Produktu Gotowego do czone do propozycji cenowej, o ile strony nie postanowi
inaczej. Drukarnia nie udziela adnych gwarancji, co do jako ci Produktu, w tym co do przydatno ci Produktu dla
jakiegokolwiek celu. Wynikaj ca z przepisów prawa odpowiedzialno  Drukarni z tytu u r kojmi za wady Produktu
zostaje wy czona w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie. Zamawiaj cy o wiadcza, i
Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno ci za jej zapewnienia lub o wiadczenia, które nie zosta y wyra nie zawarte
w Zamówieniu.

15. Odpowiedzialno : Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno ci za wady Produktów wynikaj ce z wad lub
niew ciwego przygotowania materia ów dostarczonych przez Zamawiaj cego, w tym proofów zaakceptowanych
przez Zamawiaj cego. W przypadku wad ilo ciowych lub jako ciowych Produktów odpowiedzialno  Drukarni jest
ograniczona, wed ug wyboru Drukarni, do obowi zku dostarczenia brakuj cych lub wolnych od wad Produktów
bez nieuzasadnionej zw oki lub do obni enia ceny proporcjonalnie do liczby brakuj cych lub wadliwych Produktów.

16. Górna granica odpowiedzialno ci: Górn  granic  odpowiedzialno ci Drukarni za szkody poniesione przez
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Zamawiaj cego w zwi zku z Zamówieniem, w tym odpowiedzialno ci kontraktowej, deliktowej, wynikaj cej z
przepisów prawa lub innej, jest cena netto (bez podatku VAT) wynikaj ca z Zamówienia, a w przypadku gdy
Zamówienie dotyczy kilku publikacji (lub numerów, wyda ) odpowiedzialno  Drukarni w odniesienie do ka dej
publikacji (lub numeru, wydania) jest ograniczona do ceny netto (bez podatku VAT) za dan  publikacj  (lub numer,
wydanie). W adnym wypadku Drukarnia nie odpowiada za utracone przez Zamawiaj cego korzy ci lub interesy
gospodarcze lub poniesione przez niego szkody po rednie. Powy sze ograniczenia odpowiedzialno ci nie dotycz
jedynie przypadków, w których zgodnie z bezwzgl dnie obowi zuj cymi przepisami prawa wy czenie lub
ograniczenie odpowiedzialno ci nie jest dopuszczalne.

17. Prawa osób trzecich: Zamawiaj cy zwalnia Drukarni  z obowi zku spe nienia wiadcze  powsta ych w zwi zku z
naruszeniem przy produkcji Produktów praw osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów lub innych praw oraz
naprawi  inne szkody poniesione z tego tytu u przez Drukarni . Drukarnia mo e odmówi  produkcji w oparciu o
materia y, które w ocenie Drukarni naruszaj  prawa osób trzecich.

18. Inserty Zamawiaj cego: Zamawiaj cy gwarantuje, i  wszelkie rzeczy, w tym inserty dostarczone Drukarni przez
Zamawiaj cego lub w imieniu Zamawiaj cego spe niaj  wymagania wynikaj ce z w ciwych przepisów prawa,
w tym wymagania z zakresu projektowania, pakowania, oznakowania oraz ich dystrybucji, oraz nie naruszaj  praw
osób trzecich. Zamawiaj cy zwalnia Drukarni  z obowi zku wiadczenia, je eli obowi zek takiego wiadczenia
powstanie w zwi zku z takimi rzeczami, w tym insertami, w tym na skutek naruszenia powy szych gwarancji.
Drukarnia ma prawo odmówi  przyj cia lub u ycia jakichkolwiek rzeczy, w tym insertów o których mowa powy ej,
je eli w ocenie Drukarni nie spe niaj  one wymaga , o których mowa powy ej, oraz mo e domaga  si  od
Zamawiaj cego dostarczenia, jeszcze przed przyj ciem takich rzeczy, w tym insertów, dowodu, którego rodzaj
pozostawia si  uznaniu Drukarni, i  rzeczy takie, w tym inserty spe niaj  powy sze wymagania. Wcze niejsze
dostarczenie rzeczy, w tym insertów lub ich dostarczenie partiami wymaga uprzedniej zgody Drukarni. Inserty
powinny zosta  dostarczone zgodnie instrukcj  dostawy insertów „Inserts’ delivery specification”, oraz „Instrukcj

ytkownika ko cowego aplikacji Awizacja Insertów dla Walstead Central Europe” do czonych do propozycji
cenowej lub dost pnych na: https://walstead-ce.com/en/about-us/our-standards/.

19. Si a Wy sza: Drukarnia nie odpowiada za niewykonanie lub nienale yte wykonanie Zamówienia, w tym za
opó nienie w produkcji Produktów lub w dostarczeniu Produktów, spowodowane m.in. si  wy sz . Przez "si
wy sz " rozumie si  zdarzenie poza rozs dn  kontrol  Drukarni, które utrudnia lub uniemo liwia Drukarni
wykonanie Zamówienia, chocia by w cz ci. Za si  wy sz  uwa a si  w szczególno ci (bez dodatkowych
dowodów): kl ski ywio owe (np. powód , po ar), konflikty zbrojne, akty w adzy (np. sankcje, embarga), akty
terroryzmu, eksplozj , strajk, zamieszki, wypadek, blokad , epidemi , zagro enie epidemiczne (np. zwi zane z
COVID-19), wstrzymanie lub ograniczenie dostaw surowców, energii elektrycznej lub gazu ziemnego, awari
maszyny, systemu IT, rodka transportu. Obowi zki Drukarni ulegaj  zawieszeniu na czas trwania si y wy szej
oraz potrzebny do wznowienia przez Drukarni  produkcji Produktów po jej ustaniu. Po ustaniu si y wy szej
Drukarnia niezw ocznie przedstawi Zamawiaj cemu nowy harmonogram produkcji, uwzgl dniaj cy ówczesne
zdolno ci produkcyjne Drukarni oraz, w miar  mo liwo ci, oczekiwania Zamawiaj cego, co do nowych terminów
produkcji.

20. Poufno : Ka da ze stron powinna zachowa  w tajemnicy informacje oznaczone jako poufne lub uwa ane za
poufne z uwagi na ich charakter, oraz ich nie wykorzystywa , kopiowa  lub udost pnia  osobom trzecim, poza
przypadkami, gdy jest to konieczne do wykonania obowi zków wynikaj cym z Zamówienia. Powy sze nie dotyczy
informacji powszechnie dost pnych lub w których posiadanie strona wesz a zgodnie z prawem przed ich
ujawnieniem lub, które zosta y wypracowane niezale nie od Zamówienia.

21. Dane osobowe: Drukarnia powa nie traktuje obowi zki wynikaj ce z przepisów prawa o ochronie danych
osobowych, w tym RODO. Wi cej informacji na ten temat dost pnych jest na stronie internetowej Drukarni:
https://walstead-ce.com/en/gdpr-rodo/. W zwi zku z Zamówieniem Zamawiaj cy, jako administrator, udost pnia
Drukarni dane osobowe. Zamawiaj cy zapewnia, i  przetwarza takie dane osobowe zgodnie z wymaganiami
wynikaj cymi z przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Zamawiaj cy m.in. dope ni  obowi zków
informacyjnych wobec osób, których dane dotycz . Zamawiaj cy uzyska  równie  zgody takich osób niezb dne
do wykonania przez Drukarni  obowi zków wynikaj cych z Zamówienia, w tym wyra ne, poprzedzone
odpowiednimi informacjami zgody na przekazywanie danych osobowych do pa stw trzecich w celu dostarczania
Produktów. Zamawiaj cy ma obowi zek tworzenia i ci ego przechowywania kopii zapasowych danych
osobowych. Zamawiaj cy oraz Drukarnia zawr  osobn  umow  powierzenia przetwarzania danych osobowych,
o której mowa w Art. 28 RODO. Zapisy tej umowy maj  zastosowanie równie  do zapewnie  i obowi zków
Zamawiaj cego, o których mowa powy ej.

22. Wstrzymanie: Drukarnia ma prawo wstrzymania dowolnej produkcji lub odmowy wydania gotowych Produktów w

https://walstead-ce.com/en/about-us/our-standards/.
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przypadku (i) naruszenia przez Zamawiaj cego postanowie  niniejszych Warunków Produkcji lub Zamówienia
(chocia by wstrzymywana produkcja by a wykonywana lub Produkty zosta y wyprodukowane na podstawie innego
Zamówienia) lub (ii) zaistnienia okoliczno ci uzasadniaj cych og oszenie upad ci Zamawiaj cego. W takim
przypadku Drukarnia wyznaczy nowy termin wykonania jej obowi zków z uwzgl dnieniem mo liwo ci
produkcyjnych Drukarni.

23. Cesja: Zamawiaj cy nie mo e przenie  praw wynikaj cych z Zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody
Drukarni.

24. Postanowienia ko cowe: Do Zamówienia oraz niniejszych Warunków Produkcji stosuje si  przepisy prawa
polskiego a spory powsta e na ich tle b  rozstrzygane przez s d w Krakowie, Polsce w ciwy wed ug siedziby
Drukarni. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach mi dzynarodowej sprzeda y Produktów nie ma
zastosowania. Wszelka korespondencja powinna by  prowadzona w j zyku polskim. Niewa no  niektórych
postanowie  nie wyp ywa na wa no  pozosta ych postanowie . Zmiany niniejszych Warunków Produkcji lub
Zamówienia wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. Uprawnienia, w tym roszczenia Drukarni
wynikaj ce z niniejszych Warunków Produkcji oraz Zamówienia nie maj  charakteru wy cznego (np. Drukarnia
mo e dochodzi  równie  roszcze  wynikaj cych z przepisów prawa). Zapisy pkt 9, 15-19 obowi zuj  równie  w
przypadku wyga ni cia lub rozwi zania stosunku prawnego. To samo dotyczy innych zapisów, gdy jest to
uzasadnione ich natur . Walstead Kraków Sp. z o.o. ma status du ego przedsi biorcy zgodnie z definicj  du ego
przedsi biorcy zawart  w przepisach ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzia aniu nadmiernym opó nieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019, poz. 1649), z pó niejszymi zmianami.


