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Ogólne Warunki Umów dot. przejęcia i wykonywania obowiązków wprowadzającego w zakresie odzysku i 

recyklingu odpadów dla klientów zawierających umowy za pośrednictwem strony internetowej www.tomoo.pl. 

 

TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.  z siedzibą: ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, 

zarejestrowana  w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177775, o 

kapitale zakładowym: 2.500.000,00 zł, NIP 955-20-81-024, numer rejestrowy BDO 000001922, ustala na 

podstawie art. 384 kodeksu cywilnego „Ogólne warunki Umów dot. przejęcia i wykonywania obowiązków 

wprowadzającego w zakresie odzysku i recyklingu odpadów”, zwane dalej „Warunkami”, które stanowią 

integralną część umów  zawieranych  przez  TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A poprzez 

stronę internetową tomoo.pl. 

 

 

Słowniczek 

 

Umowa –   umowa w zakresie przejęcia i wykonywania obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, zawarta 

pomiędzy Organizacją a Wprowadzającym, w odniesieniu do frakcji odpadów w niej wskazanych.  

Ustawa –   należy rozumieć na gruncie Działu I Ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 150 ze zmianami), Działu II Ustawę 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) na gruncie Działu  III oraz IV Ustawę z dnia 24 

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1803 ze zmianami). 

Organizacja -   Spółka TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań 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) 

Usługi – usługi elektroniczne świadczone przez Organizację Odzysku na rzecz Klienta 

Klient – osoba korzystająca lub zamierzająca skorzystać z usług świadczonych przez Organizację Odzysku 

Okres rozliczeniowy – okres za jaki jest uiszczana opłata za Usługę 

PayU.pl – internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem i Organizacją Odzysku 

 

Dział I 

Szczegółowe zasady przejęcia obowiązków wprowadzającego w zakresie odpadów opakowaniowych. 

§ 1 

 

1. Organizacja zgodnie z Ustawą jest Organizacją Odzysku Opakowań i jest uprawniona do przejęcia ciążącego na 

Wprowadzającym obowiązku odzysku i recyklingu oraz dysponuje wiedzą, potencjałem ekonomicznym oraz techniczno – 

organizacyjnym pozwalającym zapewnić odzysk i recykling odpadów opakowaniowych. 

2. Organizacja zapewnia osiągnięcie przez Wprowadzającego wymaganego przepisami prawa poziomu odzysku i 

recyklingu odpadów opakowaniowych w okresie ustalonym w Ustawie oraz w szczególności, realizuje obowiązek ciążący 

na Przedsiębiorcy, wynikający z przepisów ustawy, poprzez: 

• zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na zasadach określonych w art. 17 ust. 2 Ustawy 

w odniesieniu do całej masy opakowań z wyłączeniem odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych, po 

środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin, o których mowa w art. 18 Ustawy, 

• realizację publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 19 Ustawy, 

• sporządzenie i złożenie marszałkowi województwa rocznego sprawozdania, na zasadach określonych w dziale 

V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 

Dział II 

Deklaracje Wprowadzającego i obowiązki informacyjne 

§ 2 

 

1. Celem prawidłowego rozliczenia przez Organizację, Wprowadzający przekazuje w ramach zlecenia usługi przejęcia 

obowiązków w zakresie odpadów opakowaniowych za pośrednictwem strony internetowej www.tomoo.pl, następujące 

dane: 

a) W przypadku Wprowadzającego rozpoczynającego działalność w roku rozpoczęcia obowiązywania umowy, dane 

szacunkowe odnośnie masy i rodzajów opakowań oraz produktów, które wprowadzi w roku rozpoczęcia działalności. 

b) W przypadku Wprowadzającego rozpoczynającego działalność w roku rozpoczęcia obowiązywania umowy w 

przedmiocie wprowadzania do obrotu frakcji odpadów, których do tej pory nie wprowadzał, dane szacunkowe 

odnośnie masy i rodzajów opakowań oraz produktów, które wprowadzi w roku rozpoczęcia działalności. 

c) W przypadku Wprowadzającego, który prowadził działalność w zakresie wprowadzania opakowań w latach 

poprzednich, dane o masie i rodzajach opakowań oraz produktów obejmujące rok poprzedni względem daty 

obowiązywania Umowy. 

http://www.tomoo.pl/
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2. Organizacja uznaje, iż dane wprowadzone przez Wprowadzającego są rzetelne oraz kompletne, a także w przypadku 

danych rzeczywistych zgodne z ewidencją Wprowadzającego prowadzoną zgodnie z art. 22 Ustawy o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

3. W przypadku Wprowadzającego, o którym mowa w § 2 ust. 1  lit. a oraz lit. b zobowiązuje się on do przesłania Deklaracji 

o rzeczywistej masie i rodzajach opakowań w roku kalendarzowym, w terminie do 20 stycznia kolejnego roku realizacji 

Umowy. 

4. Niedostarczenie, przez Wprowadzającego, Organizacji w wyżej wskazanym terminie umożliwiającej wykonanie przez 

Organizację przejętych przez nią obowiązków, będzie uznawane za wolę Wprowadzającego w zakresie przyjęcia 

podanych uprzednio danych szacunkowych jako danych rzeczywistych oraz w konsekwencji będzie uprawniało 

Organizację do realizacji umowy w oparciu o dane szacunkowe. 

 

Dział III 

Warunki ogólne 

§ 3 

Rachowanie wpłat 

 

1. 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. 

2. Niezależnie od dyspozycji Wprowadzającego, dokonana wpłata zaliczona będzie w pierwszej kolejności na zobowiązania 

(faktury) najdalej wymagalne. 

3. 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. 

 

§ 4 

Obowiązek zachowania tajemnicy 

1. Organizacja jest zobowiązana do zachowania tajemnicy, co do przekazywanych jej przez Wprowadzającego danych, 

Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy oraz przypadków, w 

których przepisy prawa lub decyzje właściwych organów nakazują ujawnienie tajemnicy (np. Inspekcja Ochrony 

Środowiska, Prokuratura, etc.).  

 

§ 5 

Postanowienia dodatkowe 

 

1. Na żądanie Organizacji, Wprowadzający udostępni Organizacji wszelkie informacje niezbędne do wykonania 

obowiązków wynikających z Umowy oraz właściwych przepisów prawa. 

2. Organizacja ponosi wobec Wprowadzającego odpowiedzialność za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy w zakresie przejętych od Wprowadzającego obowiązków zdefiniowanych w §2 ust. 1 Umowy. 

3. Organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem osobom trzecim.  

4. Zmiana sposobu wykonywania niniejszej Umowy oraz praw i obowiązków jej stron spowodowana zmianą 

obowiązujących przepisów prawa, nie stanowi zmiany Umowy, jednakże Organizacja zobowiązana jest do pisemnego 

powiadomienia Wprowadzającego o zakresie zmian.  

 

§ 6 

Obiektywne zmiany istotnych okoliczności 

W razie: 

1. wydania przez właściwe urzędy państwowe prawomocnej decyzji zawierającej inną kwalifikację niż przyjętą przez strony 

w zakresie jakichkolwiek okoliczności objętych niniejszą Umową. 

2. zmiany prawa w okresie obowiązywania niniejszej Umowy mające wpływ na współpracę między stronami, strony 

deklarują chęć dalszej współpracy i przystąpienie do ustalenia nowych warunków Umowy w zakresie niezbędnym i 

wynikającym z treści w/w decyzji lub zmian prawa w taki sposób, aby umożliwić stronom zrealizowanie pierwotnie 

założonego celu. 

 

§ 7 

Materiały informacyjne 

 

Wprowadzający wyraża zgodę na wykorzystanie nazwy oraz znaku swojej firmy w materiałach informacyjnych Organizacji. 
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Dział IV 

Regulamin usług dostępnych na stronie www.tomoo.pl oraz płatności on-line 

§ 8 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin, zgodnie z treścią art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa ogólne zasady 

świadczenia Usług dostępnych na stronie www.tomoo.pl (dalej: Usługi), który prowadzony jest przez TOM-DOLEKO-

EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorska 112, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, 

XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000177775, NIP 9552081024, REGON 812648014 (dalej: 

Organizacja Odzysku). 

2. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Usług oraz 

do przestrzegania jego zasad. 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.tomoo.pl.  

 

§ 9 

Zasady korzystania z Usług 

 

1. Usługi obejmują usługi świadczone przez Organizację Odzysku drogą elektroniczną, polegające na zawieraniu z 

Klientem umów dotyczących przejęcia i wykonywania obowiązków Wprowadzającego w zakresie odzysku i recyklingu 

odpadów oraz/lub dostarczenie przez Organizację na rzecz Wprowadzającego materiałów informacyjnych 

wspomagających samodzielne złożenie przez Wprowadzającego wniosku o rejestrację w BDO (dalej: BDO). 

2. Warunkami rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usług są: 

1) podanie przez klienta kompletnych oraz prawdziwych danych przedsiębiorstwa – wymaganych w formularzu na 

stronie www.tomoo.pl, 

2) potwierdzenie złożenia wymaganych oświadczeń, w szczególności zapoznania się z treścią Umowy, OWU oraz innymi 

dokumentami.  

3) wprowadzenie rzetelnych oraz kompletnych danych o wprowadzonych ilościach opakowań, 

4) dokonanie zapłaty określonej kwoty za Usługę, 

5) podpisanie umowy a następnie jej odesłanie na adres korespondencyjny Spółki. 

 

§ 10 

Prawa i obowiązki Stron 

 

1. Klient zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu, 

2) regulowania płatności wynikających z zawartej umowy pomiędzy stronami, 

3) podania danych zgodnych z prawdą, 

4) informowania Organizacji Odzysku o każdej zmianie danych mających wpływ na zawartą pomiędzy stronami umowę, 

5) zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu. 

2. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki udostępnienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

3. W związku ze świadczeniem Usług Organizacja Odzysku zobowiązana jest do: 

1) świadczenia Usług z należytą starannością w tego rodzaju działalności; 

2) zapewnienie utrzymania dostępu do Usług na najlepszym poziomie jakości swoich narzędzi zgodnie z przyjętymi 

zwyczajami, przy czym Organizacja Odzysku zastrzega sobie możliwość przerwania dostępu do Usług celem 

przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych. 

4. Organizacja Odzysku nie odpowiada za: 

1) brak dostępności Usług, jeżeli nie wynika ona bezpośrednio z winy Organizacji Odzysku; 

2) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług spowodowane siłą wyższą; 

3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli spowodowane było żądaniami właściwego polskiego lub 

zagranicznego organu administracyjnego albo sądu powszechnego; 

4) awarie infrastruktury po stronie Klienta. 

5. Organizacja Odzysku uprawniona jest do wstrzymania świadczenia Usług i zablokowania dostępu do Usług, bez 

uprzedniego powiadomienia Klienta, w przypadku podejmowania przez Klienta działań mogących skutkować 

wystąpieniem awarii infrastruktury Organizacji Odzysku służącej do świadczenia Usług . 

 

§ 11 

Płatności 

 

1. Usługi świadczone przez Organizację Odzysku są odpłatne. Wszystkimi opłatami obciążony jest Klient. 

2. Opłaty za Usługi świadczone przez Organizację Odzysku uiszczane są z góry przez Klienta poprzez złożenie swojemu 

dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub przelewem bankowym na 

numer konta Organizacji Odzysku. 

http://www.tomoo.pl/
http://www.tomoo.pl/
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3. Organizacja Odzysku rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty dokonanej przez 

Usługobiorcę w serwisie PayU.pl lub po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizacji Odzysku. 

4. Wysokość opłaty określa Umowa zawarta pomiędzy stronami. 

5. Organizacja Odzysku udostępnia Klientowi odpowiedni link do dokonania płatności za pośrednictwem systemu 

PayU.pl. 

6. Organizacja Odzysku, w przypadku płatności przelewem bankowym, udostępnia Klientowi numer rachunku 

bankowego, na który należy dokonać płatności za Usługi . 

 

§ 12  

Warunki techniczne 

 

1. Usługi świadczone przez Organizację Odzysku świadczone są drogą elektroniczną, za pomocą sieci Internet. W celu 

prawidłowego dokonania płatności za świadczone Usługi Klient powinien spełniać minimalne wymagania techniczne, 

którymi są: 

1) posiadanie urządzeń zapewniających dostęp do sieci Internet, 

2) posiadanie internetowego konta pocztowego (e-mail), 

3) posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej zapewniającej prawidłowe wyświetlanie witryn 

internetowych, 

2. W trakcie procedury akceptacji płatności przez serwis PayU.pl Klient zostanie poproszony o wskazanie danych 

umożliwiających dokonanie płatności, które to dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym. 

3. Organizacja Odzysku nie ponosi odpowiedzialności za wskazanie danych niezgodnych z prawdą. 

 

§ 13 

Skutki dokonania płatności/braku płatności 

 

1. Skuteczne dokonanie płatności za Usługę w serwisie PayU.pl lub za pomocą przelewu bankowego powoduje skutki, 

jakie Umowa oraz OWU przewidują do poszczególnych Usług, w związku z dokonaniem płatności za daną Usługę. 

2. W przypadku, gdy do dnia upływu terminu płatności za Usługę określonego w  §4 ust. 5 stosuje się postanowienia 

Umowy oraz OWU mających zastosowanie do poszczególnych Usług, dotyczące skutków braku terminowej płatności 

za Usługę. 

 

Dział V 

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) 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; 

4) 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; 

5) OW – należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne Warunki powierzenia i przetwarzania danych osobowych; 

6) 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; 

7) Przetwarzający – należy przez to rozumieć stronę umowy, która przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach 

związanych z realizacją umowy głównej lub wynikająca z przepisów prawa; 

8) Udostępnienie – należy przez to rozumieć każdorazowe zgodne z prawem udostępnienie klientowi danych 

osobowych, które zostały mu powierzone; 

9) Przetwarzanie Danych Osobowych – należy przez to rozumieć przetwarzanie, o którym mowa w art. 4 pkt. 2 

Rozporządzenia; 
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10) 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); 

11) Umowie Głównej – należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy Klientem a Członkami Grupy TOM umowę o 

współpracę w zakresie usług świadczonych przez Członków Grupy TOM; 

12) Usługach – należy przez to rozumieć czynności podejmowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej 

przez Członków Grupy TOM; 

13) 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. 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. 

2. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe zwykłe, które zgromadził zgodnie z 

obowiązującymi przepisami z kategorii: 

pracowników*;  współpracowników*; kontrahentów* ; podwykonawców *; osób wskazanych* 

3. 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. Przetwarzający oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystywania Danych Osobowych, wyłącznie w celu i zakresie 

wskazanym w OW. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Przetwarzający wyraża zgodę na dokonanie kontroli w zakresie przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora w ustalonym wcześniej terminie. 

5. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez 

Administratora. 

6. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 

określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

7. Przetwarzający nie będzie przetwarzał danych osobowych w państwach trzecich w rozumienie przepisów RODO. 

8. 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; 
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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 

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. 

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 § 7 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. 
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§ 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 VI 

Postanowienia końcowe 

§ 1 

 

1. Złożenie Organizacji zlecenia wykonania usługi/zawarcia umowy równoznaczne jest z akceptacją niniejszych OWU.  

W momencie złożenia zlecenia uznaje się, że Wprowadzający zapoznał się z OWU, akceptuje je i uznaje ich wiążący 

charakter.  

2. Wszelkie odstępstwa od regulacji niniejszych Warunków muszą zostać uwzględnione w Umowie zawartej pomiędzy 

Organizacją a Wprowadzającym, sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Organizacja i Wprowadzający będą dążyli do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z niniejszych OWU 

jak i zawartych umów.  

4. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Organizacji.  

5. W razie wyniknięcia ewentualnych sporów, prawem właściwym dla ich rozstrzygania będzie prawo polskie.  

6. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz w OWU maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

7. 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. 

 

 

 

 

 


