Ogólne Warunki Umów dot. przejęcia i wykonywania obowiązków wprowadzającego w zakresie
odzysku i recyklingu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą: ul. Pomorska
112, 70-812 Szczecin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345364, NIP 955-22809-99, wysokość kapitału zakładowego spółki: 5.000.000 zł, numer BDO 000001958, ustala na
podstawie art. 384 kodeksu cywilnego „Ogólne warunki dot. przejęcia i wykonywania obowiązków
wprowadzającego w zakresie organizowania zbierania oraz przetwarzania, odzysku oraz
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego”, zwane dalej „Warunkami” lub „OWU”,, które stanowią integralną część umów
zawieranych przez TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A
Słowniczek
Umowa –

umowa w zakresie przejęcia i wykonywania obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zawarta pomiędzy Organizacją a
Wprowadzającym, w odniesieniu do frakcji odpadów w niej wskazanych.
Ustawa –
ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz.U.2018 r. poz.1466)
Organizacja Spółka TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A
Wprowadzający – przedsiębiorca, na którym ciążą obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, nałożone
przepisami Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz. 150 ze zmianami)/Ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 1478, ze zmianami)/ z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1803 ze zmianami)
Dział I
Ogólne warunki rozliczeniowe

1.
2.
3.

§1
Rachowanie wpłat
W przypadku zapłaty faktury przez osobę trzecią, Organizacja jest uprawniona do zaliczenia wpłaconej
kwoty tytułem zapłaty faktury Wprowadzającego, zgodnie z art. 365 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.
Niezależnie od dyspozycji Wprowadzającego, dokonana wpłata zaliczona będzie w pierwszej kolejności na
zobowiązania (faktury) najdalej wymagalne.
Wpłaty dokonane na rachunki bankowe TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - 40
1140 1137 0000 3025 1900 1001 oraz TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
- 29 1140 1137 0000 3343 1000 1001 uznaję się za spełnienie świadczenia Wprowadzającego w stosunku
do Organizacji. W przypadku błędnej wpłaty Organizacja, której rachunek bankowy został uznany,
uprawniona jest do przekazania środków na rachunek bankowy Organizacji, w stosunku do której
Wprowadzający posiada wymagalne zobowiązania.
Dział II
Warunki powierzenia i przetwarzania danych osobowych
§1

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach powierzenia i przetwarzania danych osobowych mowa jest o:
1) Podmioty Grupy TOM (Członkowie) – należy przez to rozumieć:
a) TOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin,
KRS 0000118719, REGON 005456928, NIP 8510305895,
b) TOM2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin,
KRS 0000220256, REGON 810713782, NIP 9550008603,
c) TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna,
ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, KRS 0000345364, REGON 320786228, NIP 9552280999,
d) TOM Elektrorecykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pomorska 112, 70-812
Szczecin, KRS 0000369825, REGON 320926327, NIP 9552300437,
e) TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna, ul. Pomorska 112, 70-812
Szczecin, KRS 0000177775, REGON 812648014, NIP 9552081024,
- jako o każdym z osoba, jak i wspólnie;
2) Danych Osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1
Rozporządzenia;

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

Dniu roboczym – należy przez to rozumieć dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku, w
przedziale godzin od 8:00 do 16:00 – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient/ kontrahent – należy przez to rozumieć osobę fizyczną oraz przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), który zawarła z
członkami Grupy TOM umowę o współpracy w zakresie usług świadczonych przez Członków Grupy TOM
i nie złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu tejże umowy;
OW – należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne Warunki powierzenia i przetwarzania danych
osobowych;
Powierzający – należy przez to rozumieć Członków Grupy TOM albo kontrahentów Członków Grupy
TOM, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazują dane osób fizycznych albo
osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która przekazuje swoje dane;
Przetwarzający – należy przez to rozumieć stronę umowy, która przetwarza dane osobowe wyłącznie w
celach związanych z realizacją umowy głównej lub wynikająca z przepisów prawa;
Udostępnienie – należy przez to rozumieć każdorazowe zgodne z prawem udostępnienie klientowi
danych osobowych, które zostały mu powierzone;
Przetwarzanie Danych Osobowych – należy przez to rozumieć przetwarzanie, o którym mowa w art. 4
pkt. 2 Rozporządzenia;
Rozporządzenie(RODO) – należy przez to rozumieć Rozporządzenie 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 uchyleniem
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119);
Umowie Głównej – należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy Klientem a Członkami Grupy TOM
umowę o współpracę w zakresie usług świadczonych przez Członków Grupy TOM;
Usługach – należy przez to rozumieć czynności podejmowane w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej przez Członków Grupy TOM;
Administrator Danych Osobowych zwany dalej Administratorem – oznacza osobę fizyczną lub prawną,
jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych, podmiot z którym zawarta jest umowa główna jeden z wymieniony
w § 1 pkt 1.
§2

1.

2.

3.
•

Strony postanawiają że w celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia oraz w zawiązku
z zawarciem Umowy Głównej, Powierzający powierza Przetwarzającemu, z którym zawarł Umowę
Główną, do przetwarzania Dane Osobowe w celu i w zakresie określonym w OW. Dany Administrator
Danych Osobowych ustanowi kontakt w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci e-maila:
prawny@grupatom.pl.
Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe zwykłe, które zgromadził
zgodnie z obowiązującymi przepisami z kategorii:

pracowników*; współpracowników*; kontrahentów* ; podwykonawców *; osób wskazanych*
Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa tj.:
Dane w szczególności z kategorii:
o
dane zwykłe: imię nazwisko*, adres*; dane kontaktowe*; PESEL *; Nr. dokumentu
tożsamości *; nr uprawnienia*; nr rejestracyjny; marka samochodu; wykształcenie
o
dane w szczególności z kategorii: dane szczególne: wizerunek*; informacje dotyczące
zdrowia*; orzeczenia*; postępowania*

§3
1.
2.

3.

4.

Przetwarzający oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystywania Danych Osobowych, wyłącznie w
celu i zakresie wskazanym w OW.
Przetwarzający zobowiązują się do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie:
1) w celu i czasie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług Umowy albo jeżeli przepis prawny tak
stanowi,
2) zgodnie z Rozporządzeniem oraz OW.
Przetwarzający w zakresie realizacji celów określonych w § 3 ust. 2 są uprawnieni do wykonywania na
danych osobowych wszelkich niezbędnych operacji takich jak w szczególności: utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Przetwarzający wyraża zgodę na dokonanie kontroli w zakresie przetwarzania danych osobowych przez
Administratora w ustalonym wcześniej terminie.

5.
6.
7.
8.

Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora.
Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
Przetwarzający nie będzie przetwarzał danych osobowych w państwach trzecich w rozumienie
przepisów RODO.
Przetwarzający zobowiązanie się zachowania szczególnej staranności w zakresie zabezpieczenie
powierzonych mu danych poprzez zastosowanie stosownych środków organizacyjnych i technicznych
zabezpieczenia danych osobowych w tym stosownie się do Art. 32 ust. 1. RODO.
§4

1.

Przetwarzający zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu Danych Osobowych środków
technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę Danych Osobowych w zakresie określonym w
Rozporządzeniu, w tym w szczególności do:
1) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych
Danych Osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia Danych Osobowych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem
lub zniszczeniem;
2) zapewnienia, aby Dane Osobowe były udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do
żądania informacji na podstawie przepisów prawa;
3) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Osobowych oraz środki
techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do
zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną;
4) zapewnienia, aby osoby mające dostęp do Danych Osobowych zachowały je w tajemnicy, przy
czym obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia tych osób;
5) poinformowania Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin o stwierdzonym
naruszeniu ochrony Danych Osobowych powierzonych przez Klienta;
6) niezwłocznego usunięcia lub zwrotu Danych Osobowych oraz wszelkich istniejących kopii po
spełnieniu świadczeń wynikających z Umowy Głównej, chyba że obowiązujące przepisy prawa
nakazują przechowywanie danych osobowych;
7) niezwłocznego poinformowania o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym
lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, o wydaniu
jakiegokolwiek orzeczenia dotyczącego przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz o
wszelkich
planowanych
lub
realizowanych
kontrolach
i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych.
2. Dane osobowe Kontrahenta Członkowie Grupy TOM przetwarzać będą w jednym lub więcej spośród
następujących celów:
1) w celu wykonania i na podstawie zawartych umów mających na celu ich realizację;
2) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów;
3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
4) w celu rozliczania umów;
5) w celu udzielania odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie
dalszej korespondencji, czy kontaktu w tym zakresie
- zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego prawa krajowego a także zgodnie z Rozporządzeniem.
3. Wymóg udostępnienia danych osobowych przez Kontrahenta jest obowiązkiem umownym wynikającym
z umów zawieranych w toku procesu inwestycyjnego oraz przepisów obecnie obowiązującego prawa
celem ich realizacji. Jednocześnie Kontrahent oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu, o którym mowa w ust. 2.
4. Powierzający dane osobowe Podmiotom Grupy TOM oświadcza, że dane, które powierza, zostały
pobrane na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, lub uprawnienia do
przetwarzania powierzonych danych, które wynika z innego stosunku prawnego albo wprost z
przepisów obecnie obowiązującego prawa.
§5
1. Powierzający ma:
−
prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
−
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
−
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
−
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
−
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
Realizacja praw, o których mowa w ust. 1 musi być zgodna z przepisami obecnie obowiązującego prawa, na
podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji w interesie publicznym.
2. Powierzający oświadcza że przekazywane dane osobowe pozyskał zgodne z prawem i ma podstawy

prawne przekazywać je Przetwarzającemu.
§6
1. Przetwarzający w zakresie wykonywanych usług umownych, w celu niezbędnym do jej realizacji może
powierzać dane innym podmiotom, w szczególności podmiotom opisanym w ust. 2 oraz ust. 3, a nadto
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzysta, takie jak firmy księgowe, informatyczne,
doradcze, kancelarie prawne, czy inne podmioty, które realizują na zlecenie Podmiotów Grupy TOM szereg
usług w ramach procesu inwestycyjnego, m.in. końcowi odbiorcy odpadu, inne Podmioty Grupy TOM,
podmiotom specjalizującym się w ochronie mienia a także innym podmiotom, z którymi Podmioty Grupy
TOM współpracują, wykonując usługę na rzecz Kontrahenta.
2. Klient wyraża zgodę na powierzenie przez Członków Grupy TOM powierzonych przez Klienta Danych
Osobowych
operatorom
pocztowym,
firmom
kurierskim,
podmiotom
zapewniającym
obsługę
teleinformatyczną i organizacyjną.
3. Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych, w przypadku gdy przepis prawa zobowiązuje do
zbierania niniejszych informacji oraz przekazuje organom, w szczególności Urząd Skarbowy/Organy
środowiskowe/Marszałek Województwa/GUS/ w celach sprawozdawczych/statystycznych.
§7
1. Strony umów są uprawnione do kontroli, czy środki zastosowane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych
i przetwarzanych Danych Osobowych spełniają wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz
OW.
2. Strona realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego
i z minimum
14 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dłuższym niż 14 dni licząc od dnia odebrania protokołu z kontroli, o której mowa w § 8 ust. 1 OW.

4. Przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Powierzającego w ciągu 24 h o naruszeniu powierzonych
mu danych osobowych, poniesienia konsekwencji wynikających z art. 83 RODO.
§8
1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia OW, na żądanie osoby której dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust.
2, Członkowie Grupy TOM zobowiązani jest do usunięcia powierzonych Danych Osobowych.
2. Pisemnie ze wskazaniem zakresu danych, które mają ulec usunięciu.

3. Pomimo wystąpienia któregokolwiek zdarzenia wskazanego w § 8 ust. 1, Członkowie Grupy TOM uprawnieni
są do przetwarzania danych stanowiących dowód wykonania Usług na rzecz Klienta, w tym w szczególności,
zapisy w ewidencji korespondencji, dokumenty PZ/WZ, faktury, kwity wagowe, dokumenty transportowe,
ewidencja środowiskowa. Podstawa – ważny interes administratora
4. Pomimo wystąpienia któregokolwiek zdarzenia wskazanego w § 8 ust. 1, Członkowie Grupy TOM uprawnieni
są do przetwarzania danych celem sądowego lub pozasądowego dochodzenia roszczeń przysługujących
Spółce, termin wynika z przepisu prawa ( np. 5 lat przedawnienia, likwidacji szkody ubezpieczeniowej
5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej ulega wygaśnięciu OW, z zastrzeżeniem § 8 ust.
2 i 3.
6. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego OW rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Członków Grupy TOM.
Dział III
Postanowienia końcowe
1. Złożenie Organizacji zlecenia wykonania usługi/zawarcie umowy równoznaczne jest z akceptacją niniejszych
OWU.
2. W momencie złożenia zlecenia uznaje się, że Wprowadzający zapoznał się z OWU, akceptuje je i uznaje ich
wiążący charakter.

3. Wszelkie odstępstwa od regulacji niniejszych Warunków muszą zostać uwzględnione w Umowie zawartej
pomiędzy Organizacją a Wprowadzającym, sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Organizacja i Wprowadzający będą dążyli do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z
niniejszych OWU jak i zawartych umów.
5. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory będzie rozstrzygał sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizacji.
6. W razie wyniknięcia ewentualnych sporów, prawem właściwym dla ich rozstrzygania będzie prawo polskie.
7. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz w OWU maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Uznanie poszczególnych postanowień OWU za nieważne bądź nieskuteczne, nie ma wpływu na ważność i
skuteczność pozostałych postanowień. W odniesieniu do postanowień nieważnych lub niewykonalnych,
Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w dobrej wierze, zmierzających do tego, aby zastąpić te
postanowienia postanowieniami ważnymi i wykonalnymi, odzwierciedlającymi możliwie blisko pierwotną
wolę Stron.

