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Jeżeli przedstawiona przez MAGNETIX oferta handlowa, lub podpisane umowy nie 
podają inaczej, zastosowanie mają poniższe zapisy: 
1. Postanowienia ogólne 
1.1. Ogólne Warunki Współpracy (zwane dalej „OWW”) mają zastosowanie do 

wszystkich umów zawieranych pomiędzy MAGNETIX Lamination sp. z o.o. 
sp.k., zwanej dalej „MAGNETIX”, a jej klientami (dalej: KLIENT), stanowiąc 
integralną część warunków zamówienia realizowanego przez MAGNETIX na 
rzecz KLIENTA. OWW nie reguluje relacji z konsumentami w rozumieniu art. 22 
[1] Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). KLIENT                                  
i MAGNETIX w OWW będą dalej określani także jako „Strona” bądź łącznie jako 
„Strony”.  

1.2. Dokumentem regulującym szczegółowe warunki współpracy Stron jest 
oferta, wydawana KLIENTOWI w odpowiedzi na pierwsze zapytanie 
ofertowe (dalej: „Oferta”). Oferta może podlegać zmianom, co będzie 
wymagać doręczenia jej treści KLIENTOWI. W zakresie nieuregulowanym 
Ofertą, zastosowanie znajdują postanowienia OWW.  

1.3. Złożenie przez KLIENTA zamówienia jest równoznaczne w skutkach                          
z akceptacją warunków określonych w Ofercie oraz OWW. 

1.4. Strony mogą zmienić, wyłączyć lub ograniczyć poszczególne postanowienia 
OWW w formie dokumentowej (pod rygorem nieważności). 

1.5. W razie nieważności albo bezskuteczności niektórych postanowień OWW 
lub Oferty, pozostałe postanowienia OWW lub Oferty pozostają w mocy. 

1.6. MAGNETIX wdrożył Kodeks Etyczny, który określa podstawowe zasady                   
i reguły, które mają zastosowanie we wszelkich relacjach biznesowym prowa-
dzonych w ramach działalności firmy. Każdy interesariusz powinien zapoznać się 
z zasadami w nim zawartymi oraz respektować ich przestrzeganie. Każde 
naruszenie zasad zostanie rozpatrzone oraz może spotkać się z konsekwencjami 
dyscyplinarnymi włącznie z ewentualnym zakończeniem współpracy. Kodeks 
etyczny jest dostępny na stronie internetowej firmy. 

2. Zamówienia 
2.1. Zamówienia składane są w formie dokumentowej na adres 

magnetix@magnetix.pl lub osobiście w Dziale Obsługi Klienta, w siedzibie 
MAGNETIX. 

2.2. Zamówienie powinno zawierać komplet informacji niezbędnych do 
prawidłowej realizacji lub numer indeksu wskazany w Ofercie. Informacje 
niezbędne do realizacji zamówienia zostały określone w formularzu 
zamówienia, dostępnym pod adresem: http://magnetix-lamination.com/ 
kontakt/  

2.3. Zamówienie złożone przez KLIENTA uważa się za wiążące po potwierdzeniu 
jego brzmienia przez MAGNETIX drogą mailową.   

2.4. Zamówienie powinno odnosić się do wystawionej przez MAGNETIX Oferty. 
2.5. MAGNETIX ma prawo powołać się na siłę wyższą, jeżeli wykonanie 

zamówienia stanie się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione w całości lub 
części. Za siłę wyższą uważa się  zaistnienie okoliczności pozostających poza 
kontrolą MAGNETIX, takich jak w szczególności: blokady obiektu, strajki, w 
tym tzw. strajk włoski i lokaut, opóźnienia w dostawie na rzecz MAGNETIX 
dóbr lub usług zamówionych u osób trzecich. 

2.6. W przypadku zaistnienia siły wyższej, zobowiązania MAGNETIX ulegają 
zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Jeżeli działanie siły wyższej trwa 
przez okres dłuższy niż 3 miesiące, zarówno MAGNETIX jak i KLIENT mają 
prawo rozwiązać niemożliwą do wykonania część zamówienia w drodze 
pisemnego oświadczenia, co nie będzie wiązać się po stronie KLIENTA z 
możliwością uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania lub rekompensaty od 
MAGNETIX.  

3. Dostarczanie materiałów powierzonych 
3.1. Materiał powierzony do laminacji powinien być równo nawinięty na belce. 

Dopuszczalne przesunięcie warstw to +/- 2 cm (między skrajnie przesuniętymi 

warstwami w nawoju). 
3.2. Materiał należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zabrudzenie lub 

inne uszkodzenie materiału. 
3.3. Materiał powierzony do laminacji klejowej należy dostarczyć na tulejach o 

średnicy 3'' lub 6'' oraz zapewnić, aby był doklejony do tulei. 
3.4. Materiał powierzony do laminacji płomieniowej należy dostarczyć na 

tulejach o średnicy od 50 mm do maksymalnie 100 mm. Materiał nie 
powinien być doklejony do tulei. 

3.5. W przypadku dostarczenia materiału na tulei o średnicy innej niż opisane                  
w punktach 3.3 oraz 3.4, materiał należy przewinąć przed produkcją. 
MAGNETIX poinformuje drogą mailową KLIENTA o możliwości odpłatnego 
przewinięcia materiału w celu umożliwienia dalszej realizacji zamówienia.  

3.6. Dostarczony materiał powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny. 
Identyfikacja belki materiału powinna obejmować przynajmniej: ilość 
metrów bieżących, nazwę materiału oraz nazwę klienta. 

3.7. Do dostarczonych materiałów należy załączyć dokument dostawy. 
3.8. KLIENT jest zobowiązany do opisania strony materiału powierzonego, do 

której ma zostać doklejony laminat lub zapewnić przed laminacją próbkę 
laminatu w formacie A4 z opisanymi stronami: „strona prawa" oraz „strona 
lewa - tu laminować". 

3.9. W przypadku niespełnienia przez KLIENTA wymagań przewidzianych OWW, 
MAGNETIX ma prawo do wypowiedzenia zamówienia albo do odstąpienia 
od zamówienia, lecz odstąpienie od zamówienia nie może nastąpić później 
niż po upływie 60 dni od dnia jego złożenia przez KLIENTA. W takiej sytuacji, 
jakakolwiek odpowiedzialność MAGNETIX z tytułu realizacji zamówienia 
zostaje wyłączona. 

4. Zasady realizacji zamówień 
4.1. Jeżeli Oferta nie stanowi inaczej, zależnie od zastosowanej technologii 

laminacji (łączenia materiałów), wyrób gotowy będzie spełniał poniższe 
właściwości. 

4.2. Parametry laminatu określa specyfikacja produktu, zatwierdzona przez 
KLIENTA, tj. dokument określający wymagania dla wyrobu gotowego, 
utworzony przez MAGNETIX na podstawie próby produkcyjnej oraz 
przekazywany KLIENTOWI do zatwierdzenia przed uruchomieniem 
regularnej produkcji. Dla zamówień składanych bez zatwierdzonej spe-
cyfikacji produktu, zastosowanie mają poniższe parametry standardowe: 

a) Grubość laminatu jest sumą grubości surowców pomniejszoną                                    
o wytopienie pianki (przy laminacji płomieniowej) na poziomie 0,5 ÷ 0,7 mm 
na jedną stronę wytopienia pianki. Przy wyrobach niepuszystych 
standardowa tolerancja grubości wynosi ± 0,5 mm. 

b) Siła przylegania dla materiałów włókienniczych bez apretur oraz 
gramaturze ≥ 70 g/m2 wynosi ≥ 3 N/5 cm (pianka > 24 kg/m3). W przypadku 
siatek, barkówek itp., gdzie gramatura wyrobu ≤ 70 g/m2 lub występuje 
pianka < 24 kg/m3, siła przylegania wynosi ≥ 2 N/5 cm.  

c) Dla laminatów w odniesieniu do których jest wymagane odcinanie 
krawędzi do wyrównania warstw (do najwęższego materiału), ubytek 
szerokości przy obcinaniu jednostronnym wynosi do 3 cm, natomiast przy 
obcinaniu obu krawędzi ubytek wynosi do 5 cm. 

d) Strata procesowa materiału powierzonego wynosi do 3% dla laminacji 
płomieniowej oraz do 5% dla laminacji klejowej, jednak nie mniej niż 5 mb. 
Wartość materiału utraconego w procesie laminowania nie podlega 
rekompensacie. 

4.3. W przypadku laminacji z pianką poliuretanową, ze względu na technologię 
produkcji pianki co 60 metrów bieżących, występuje sklejenie pianki bez 
utraty jej grubości. W zależności od rodzaju materiału wierzchniego, 
sklejenie takie może być wyczuwalne. Nie jest to błędem procesu. 

4.4. Przy laminacji klejowej (Hot-Melt) z użyciem kleju PUR, wymagane jest 
wstępne sieciowanie kleju (w określonej temp., oraz wilgotności) w czasie 72h 
przez MAGNETIX. Dopiero po tym czasie jest możliwe wydanie KLIENTOWI 
laminatu. Wytrzymałość końcową osiąga się po ok. 10 dniach. 

4.5. Przy pakowaniu wyrobu gotowego, w zależności od rodzaju materiału oraz 
grubości końcowej na pierwszych metrach od tulei mogą występować 
odgniecenia – stanowi to naturalną cechę danego materiału i nie może być 
traktowane jako podstawa do uznania reklamacji, niezależnie od jej 
podstawy prawnej. 

4.6. Standardowo w belce wyrobu gotowego mogą występować: 
a) łączenia surowców użytych do laminacji, 
b) łączenia laminatu wynikające z wyciętych błędów procesu laminacji,  
c) niedoklejania - „tunel” poprzeczny o długości do 50cm, na całej szerokości 

laminatu. Przy laminatach płomieniowych 2-stronnych „tunel” występuje 
na obu laminowanych stronach w odległości ok. 1,5 m 

4.7. MAGNETIX umożliwia wykonanie wewnętrznych badań laboratoryjnych 
celem określenia takich parametrów jak grubość, szerokość, waga, siła 
przylegania, palność czy wydłużenie zgodnie z dostępnymi normami 
badawczymi. Informacja w przedmiocie zakresu badań oraz ich ceny 
zostanie udostępniona wraz z aktualnym cennikiem usług dodatkowych 
dostępnym w dziale handlowym po przesłaniu przez KLIENTA zapytania na 
adres: sales@magnetix.pl  

5. Termin realizacji 
5.1. Termin realizacji zamówienia może być określony wyłącznie w mailowym 

potwierdzeniu realizacji zamówienia przez MAGNETIX.  
5.2. Termin realizacji uważa się za dochowany, jeżeli MAGNETIX poinformuje 

KLIENTA o gotowości do wydania wyrobu gotowego w umówionym 
terminie. 

5.3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia roboczego następującego po 
dniu dostarczenia materiałów powierzonych i liczony jest najwcześniej od 
dnia potwierdzenia warunków realizacji zamówienia. 

5.4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin dostarczenia wyrobu 
gotowego może ulec zmianie. O zmianie tej MAGNETIX powiadomi KLIENTA 
pocztą elektroniczna oraz telefonicznie. 

6. Wydanie wyrobu gotowego, jego transport i odbiór  
6.1. MAGNETIX poinformuje KLIENTA drogą mailową o zakończeniu realizacji 

zamówienia. 
6.2. Jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej, standardem realizacji zamówienia jest 

wydanie go z magazynu MAGNETIX (Incoterms EXW). 

mailto:magnetix@magnetix.pl
http://magnetix-lamination.com/%20kontakt/
http://magnetix-lamination.com/%20kontakt/
mailto:sales@magnetix.pl
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6.3. KLIENT ma obowiązek poinformować o planowanym terminie odbioru, nie 
później niż na jeden dzień roboczy przed planowanym terminem. W przy-
padku braku informacji z odpowiednim wyprzedzeniem, czas załadunku 
może ulec wydłużeniu.  

6.4. Po wykonaniu zamówienia, KLIENT ma obowiązek odebrać gotowy produkt 
w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru przez 
MAGNETIX. 

6.5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w punkcie 6.4, za każdy 
dzień pozostawania wyrobu gotowego do odbioru w magazynie MAGNETIX, 
KLIENT będzie obciążony opłatą za magazynowanie w wysokości 0,02 PLN 
netto za 1 mb wyrobu za każdy dzień kalendarzowy. Po upływie 3 miesięcy 
od zgłoszenia gotowości do odbioru, wyrób gotowy pozostający w 
magazynie MAGNETIX zostanie poddany utylizacji. KLIENT zostanie 
obciążony kosztem utylizacji zgodnie z obowiązującą ceną odpadów.   

6.6. KLIENT lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają otrzymanie 
przedmiotu zamówienia poprzez złożenie podpisu na dokumencie odbioru. 

6.7. Podczas odbioru wyrobu gotowego, KLIENT zobowiązany jest do 
sprawdzenia jego stanu i ilości. Podpisanie dokumentu odbioru jest 
poświadczeniem, że wyrób gotowy został wydany w ilości i stanie 
określonym w dokumencie odbioru. 

7. Warunki zapłaty 
7.1. Płatności dokonywane będą na podstawie faktury VAT, która zostanie 

wystawiona w momencie odbioru albo wysyłki towaru. 
7.2. Faktura VAT stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty. KLIENT wyraża 

zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej chyba, że Strony 
uzgodnią inaczej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.   

7.3. Do kwot zawartych w Ofercie i zamówieniach doliczany jest podatek od 
towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7.4. Wszelkie wystawione przez MAGNETIX faktury KLIENT winien regulować w 
terminie wskazanym na fakturze. Strony wyłączają prawo do dokonywania 
potrąceń jakichkolwiek świadczeń z wierzytelnościami MAGNETIX ujętymi 
na fakturze bez wyraźnej zgody MAGNETIX wyrażonej (pod rygorem 

nieważności) w formie dokumentowej.  
7.5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym MAGNETIX lub zapłaty gotówką w siedzibie 
MAGNETIX. 

7.6. W przypadku opóźnień w płatnościach, MAGNETIX zastrzega sobie prawo 
obciążenia KLIENTA ustawowymi odsetkami w maksymalnej wysokości 
przewidzianej przepisami prawa.  

7.7. W każdym przypadku braku zapłaty przez KLIENTA w umówionym terminie, 
MAGNETIX może wstrzymać realizację kolejnych zamówień, o czym 
poinformuje KLIENTA bez zbędnej zwłoki. Odpowiedzialność MAGNETIX                   
w związku z realizacją prawa do powstrzymywania się od realizacji innych 
zamówień jest całkowicie wyłączona.  

7.8. Nowi KLIENCI mają obowiązek dokonania płatności za pierwsze trzy złożone 
zamówienia w formie przedpłaty, w wysokości określonej na podstawie 
faktury pro forma.  

7.9. W przypadku braku zapłaty przez KLIENTA na rzecz MAGNETIX pełnej kwoty 
przedpłaty uzgodnionej między Stronami przedpłaty, MAGNETIX ma prawo 
wstrzymać się z wydaniem wyrobu gotowego KLIENTOWI, do momentu 
uregulowania całej wartości zamówienia. 

7.10. Zapłata za na rzecz MAGNETIX następuje przelewem na konto MAGNETIX                   
w Banku:  mBank Spółka Akcyjna  
nr konta PLN PL08 1140 1108 0000 4349 7600 1001 
nr konta EUR PL78 1140 1108 0000 4349 7600 1002 
lub gotówką w siedzibie MAGNETIX bądź przy odbiorze przesyłki "za 
pobraniem". 

8. Reklamacje 
8.1. Reklamacje zgłaszać należy do Działu Jakości MAGNETIX na adres mailowy 

quality@magnetix.pl .  
8.2. Do zarejestrowania zgłoszenia reklamacyjnego niezbędne jest podanie: 

numeru zlecenia, rodzaju wady, ilości reklamowanych metrów. 
8.3. Laminaty z prób produkcyjnych nie podlegają reklamacji. 
8.4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo bezwzględnie 

obowiązujące, MAGNETIX nie odpowiada za wady laminatu zgłoszone lub 
ujawnione po upływie 6 miesięcy od wydania towaru KLIENTOWI. 
Niezgłoszone roszczenia KLIENTA po upływie 6 miesięcy od dnia wydania 
towaru wygasają. KLIENT jest zobowiązany do weryfikacji stanu laminatu 
przed upływem ww. terminu.  

8.5. W przypadku stwierdzenia, że parametry dostarczonego towaru są inne niż 
podane w zamówieniu lub towar dotknięty jest inną wadą, KLIENT 
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia MAGNETIX o niezgo-
dności w formie mailowej. Brak niezwłocznego zgłoszenia wady skutkuje 
wygaśnięciem roszczeń dotyczących danego zamówienia wobec MAGNETIX.  

8.6. Przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego zostanie potwierdzone przez 
MAGNETIX drogą mailową. 

8.7. MAGNETIX powiadomi KLIENTA drogą mailową o sposobie rozwiązania 
reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku gdy 
do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest wykonanie dodatkowych analiz, 
termin ten może ulec wydłużeniu, o czym KLIENT zostanie poinformowany 
przed upływem 14 dni od zgłoszenia.  

8.8. W celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego przez MAGNETIX, KLIENT 
powinien przedstawić reprezentatywną próbkę wyrobu gotowego 
będącego przedmiotem zgłoszenia wraz z identyfikatorem partii – etykieta 
lub nadruk. 

8.9. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w odniesieniu do zasad 
realizacji zamówień opisanych w OWW oraz w oparciu o postanowienia 
odnoszące się do poziomu jakości ujęte w Ofercie.   

8.10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji MAGNETIX zobowiązuje 
się, według własnego wyboru, do dostarczenia brakującego wyrobu 
gotowego, wymiany wyrobu gotowego na zgodny z zamówieniem albo do 
naprawy niezgodnego z zamówieniem wyrobu gotowego. Jeżeli każda                        
z powyższych form rozstrzygnięcia reklamacji okaże się niemożliwa, formą 
rozstrzygnięcia reklamacji będzie proporcjonalne obniżenie należnego 
MAGNETIX wynagrodzenia. W przypadku materiałów powierzonych przez 
KLIENTA, MAGNETIX ponosi odpowiedzialność za wartość uszkodzonego w 
procesie laminacji materiału na podstawie przedstawionego przez KLIENTA 
dowodu zakupu lub innego dokumentu potwierdzającego wysokość 
roszczenia.  

8.11. Każdorazowa odpowiedzialność MAGNETIX jest ograniczona do wartości 
nieprzetworzonego wyrobu gotowego (laminatu).  

8.12. MAGNETIX nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone 
korzyści. 

8.13. Odpowiedzialność MAGNETIX z tytułu rękojmi jest wyłączona.  
8.14. Wszczęcie procedury reklamacyjnej nie zwalnia KLIENTA z obowiązku 

zapłaty świadczenia należnego MAGNETIX.  
8.15. Poza przypadkami odpowiedzialności wywodzonej z bezwzględnie obo-

wiązujących przepisów prawa, postanowienia punktu 8 OWW stanowią 
całość odpowiedzialności MAGNETIX związanej z przypadkami niena-
leżytego wykonania bądź niewykonania zobowiązań przez MAGNETIX.  

9. Obowiązki w zakresie poufności.  
9.1. KLIENT zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje 

poufne MAGNETIX, to jest wszystkie informacje, niezależnie od formy ich 
przekazania lubi uzyskania, które dotyczą MAGNETIX, a nie są ogólnie 
dostępne, z uwzględnieniem danych technicznych (w tym dot. parku 

maszynowego, procesu produkcyjnego) oraz danych dot. kontrahentów 
MAGNETIX – dalej „Informacje poufne”. Informacje poufne obejmują także 
wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913). 

9.2. KLIENT zobowiązuje się wykorzystywać Informacje poufne jedynie                          
w celach wzajemnie podjętej współpracy. 

9.3. KLIENT podejmie wszelkie niezbędne starania, by żadna z osób 
otrzymujących Informacje poufne nie ujawniła ich, zarówno w całości, jak                    
i w części, osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upo-
ważnienia na piśmie od MAGNETIX. 

9.4. KLIENT zobowiązuje się ujawniać Informacje poufne jedynie tym 
pracownikom i partnerom, którym będą one niezbędne do wykonywania 
powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim będzie to niezbędne 
dla realizowania umowy wiążącej KLIENTA z MAGNETIX. 

10. Ochrona danych osobowych 
10.1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych KLIENTA przez MAGNETIX 

zawiera Załącznik nr 1 do OWW.   
10.2 KLIENT zobowiązuje się do przekazania swoim pracownikom i współ-

pracownikom, którzy w jego imieniu współpracują z MAGNETIX, klauzuli 
informacyjnej dotyczącej danych osobowych, która została zawarta                     
w Załączniku nr 1 do OWW. W razie uchybienia powyższemu obowiązkowi i 
powstania z ww. względu jakichkolwiek roszczeń, kar administracyjnych lub 
grzywien kierowanych wobec MAGNETIX, KLIENT zwolni MAGNETIX                   
z odpowiedzialności w całości.  

11. Postanowienia dotyczące jednoosobowych przedsiębiorców zawierających 
umowę w celu niezawodowym. 

11.1. W sytuacji, w której KLIENT będący osobą fizyczną zawiera z MAGNETIX 
umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy 
jednocześnie z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla KLIENTA 
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 
wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na 
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (dalej: „PB jednoosobowy”), zastosowanie znajdą 
postanowienia niniejszego punktu 11 OWW. 

11.2. KLIENT będący osobą fizyczną zobowiązany jest do oceny, czy z treści 
zamówienia składanego do MAGNETIX wynika, aby nie posiadało ono dla 
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niego charakteru zawodowego. W razie uznania, że z treści zamówienia dla 
KLIENTA wynika jego niezawodowy charakter, KLIENT jest zobowiązany do 
poinformowania MAGNETIX o swoim statusie PB jedno-osobowego  na 
gruncie realizowanego zamówienia w formie dokumentowej nie później, niż 
do momentu potwierdzenia zamówienia przez MAGNETIX. W razie braku 
poinformowania MAGNETIX, Strony uznają, że KLIENT nie dysponuje 
statusem PB jednoosobowego.  

11.3. PB jednoosobowy ma prawo odstąpienia od umowy zawartej                                         
z MAGNETIX bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia                        
o odstąpieniu w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia. Oświadczenie                 
o odstąpieniu może być złożone w dowolnej formie.  

11.4. PB jednoosobowy zostaje niniejszym poinformowany, że jeżeli za jego 
zgodą, dojdzie do wykonania w pełni usługi po stronie MAGNETIX przed 
upływem okresu na odstąpienie od umowy, wówczas prawo do odstąpienia 
od umowy przewidziane pkt 11.3 nie przysługuje. 

11.5. W sytuacji, w której na wyraźne żądanie PB jednoosobowego (związane                

w szczególności z terminem realizacji zamówienia), wykonywanie usługi 
rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przed 
jej zakończeniem MAGNETIX otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy, KLIENT ma w takim wypadku obowiązek zapłaty za świadczenia 
spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się 
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem 
uzgodnionego wynagrodzenia.  

 

12. Postanowienia końcowe   
12.1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania OWW lub umowy sprzedaży 

rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
MAGNETIX. 

12.2. OWW podlega przepisom prawa polskiego.  
12.3. Niniejsze OWW obowiązuje od dnia 01.12.2021 r. 
12.4. Wszelkie zmiany OWW dokonywane są poprzez udostępnienie treści 

zmienionego OWW KLIENTOWI, w formie dokumentowej.  
 
 
 

 

Załącznik nr 1 do OWU – klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych 
 

Treść obowiązku informacyjnego dla KLIENTÓW 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:  
MAGNETIX Lamination sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi (91-214), przy ul. Kaczeńcowej 18, 
adres e-mail: magnetix@magnetix.pl , numer telefonu + 48 42 683 18 40, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774194, numer NIP: 
9471510277, REGON: 471457358, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie 
Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 
Sądowego. 
 

Dane będą przetwarzane w celu: 
a) zawarcia i wykonywania umowy z MAGNETIX oraz dokonania niezbędnych rozliczeń                        

w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej 
zakończeniu przez czas potrzebny do wykazania prawidłowości wykonania wynikających 
z niej obowiązków; 

b) wykonywania ustawowych obowiązków MAGNETIX, w szczególności podatkowych                          
i rachunkowych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków 
Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań 
podatkowych; 

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu MAGNETIX opisanego w dalszej części 
niniejszego dokumentu – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu MAGNETIX, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony 
szczególną sytuacją Pani/Pana sprzeciwu; 

 
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub                              
w podobny sposób istotnie na nie wpływa. 
 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe 
zrealizowanie umowy.  
 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b 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) w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania 
umowy,  

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze, 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes MAGNETIX, którym jest: 
prowadzenie marketingu własnych usług, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, 
podejmowanie działań wizerunkowych, zapewnienie prawidłowych rozliczeń w związku     
z zawartą umową. 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) podmioty, którym MAGNETIX ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów 

prawa, 

b) podmiot świadczący obsługę kadrową i księgowo - płacową, 
c) podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne, 
d) podmiot dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez MAGNETIX, 
e) podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, 
f) podmiot dostarczający pocztę elektroniczną, 
g) podmioty dostarczające usługi pocztowe i kurierskie, 
h) banki. 

 

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przy-
padku, gdyby jednak przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy było niezbędne, to nastąpi ono na podstawie prawnej zawartej w RODO. 
 

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.  
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są 
przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
 

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe: 
1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw                       

z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją; 
2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdym 

przypadku. 
 

Treść obowiązku informacyjnego dla pracowników/ współpracowników Klienta 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
MAGNETIX Lamination sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi (91-214), przy ul. Kaczeńcowej 18, 
adres e-mail: magnetix@magnetix.pl , numer telefonu + 48 42 683 18 40, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774194, numer NIP: 
9471510277, REGON: 471457358, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie 
Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 
Sądowego. 
 

Dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu MAGNETIX, 
polegającego na: działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy                                 
z MAGNETIX oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem wraz z zapewnieniem 
niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub 
obronie przed nimi, działaniach wizerunkowych MAGNETIX, prowadzeniu marketingu 
własnych usług – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony 
szczególną sytuacją Pani/Pana sprzeciwu albo sprzeciwu związanego z przetwarzaniem danych 
w celu marketingu bezpośredniego (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f 
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 spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), 
 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub                           
w podobny sposób istotnie wpływa na Pani/Pana sytuację. 
 

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od: Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy, od 
Pani/Pana współpracowników lub z ogólnodostępnych rejestrów (np. KRS). 
 

MAGNETIX pozyskał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: indentyfikacyjne, 
kontaktowe. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być, w zależności od przypadku: 
1) podmioty, którym MAGNETIX ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów 

prawa, 
2) podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne, 
3) podmiot dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez MAGNETIX, 
4) podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, 
5) podmiot dostarczający pocztę elektroniczną, 
6) podmioty dostarczające usługi pocztowe i kurierskie, 
7) podmiot świadczący obsługę kadrową i księgowo – płacową. 

 

MAGNETIX nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.                            
W przypadku, gdyby jednak przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy było niezbędne, to nastąpi ono na podstawie prawnej zawartej w RODO. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich 
usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych osobowych.  
Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli 
dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe: 
1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn 

związanych z ich szczególną sytuacją; 
2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdym 

przypadku. 


