
Umowa o dostępie do danych i oświadczenie o upoważnieniu 

oraz informacje o kliencie na potrzeby sklepu z częściami 

zamiennymi 
 

pomiędzy 

 

Big Dutchman International GmbH, Auf der Lage 2, 49377 Vechta, Niemcy 

- tutaj: "Big Dutchman" - i 

przedsiębiorstwa, które chcą korzystać ze sklepu z częściami zamiennymi 

- tutaj: "Klient" lub "Użytkownik". 

 

1. Informacje dla klienta/ proces zamawiania 

 
1.1 Użytkownik ma możliwość pobrania i zapisania tego dokumentu w formacie pdf. Aby obejrzeć 

i wydrukować plik pdf, można pobrać przeglądarkę pdf pod następującym adresem internetowym. 

 

1.2 Zawarcie umowy na zamówione przez Państwa produkty w każdym przypadku odbywa się w 

następujących etapach technicznych: 

a) Po udanej rejestracji i zalogowaniu się, mają Państwo możliwość wyboru żądanych produktów i 

dodania ich do koszyka poprzez przycisk "Dodaj do koszyka". 

b) Po przypisaniu żądanych produktów do koszyka, w następnym kroku mają Państwo możliwość 

przypisania dalszych informacji do zamówienia (np. zamówienia dzienne/zamówienia magazynowe 

itp.). 

c) Klikając na przycisk "Następny krok" mają Państwo możliwość wprowadzić swój własny numer 

referencyjny klienta. Dodatkowo można określić innych odbiorców towarów oraz wybór sposobu i 

opcji wysyłki. Klikając na przycisk "Następny krok" opuszczasz ten etap. 

d) W trzecim i w ostatnim kroku koszyka otrzymasz podgląd wszystkich danych wprowadzonych 

do tej pory. Ponownie otrzymają Państwo odniesienie do tych warunków, jak również do innych 

warunków BIG DUTCHMAN, teraz klikając  na nie, muszą Państwo je zaakceptować. 

Następnie mogą Państwo wysłać swoje zamówienie do BIG DUTCHMAN klikając na przycisk 

"Zamówienie za opłatą". 

e) Na każdym z wyżej wymienionych etapów jest  możliwość skorygowania wprowadzonych 

danych. Aby to zrobić, należy kliknąć na przycisk "Edytuj". 

f) Po wysłaniu potwierdzenia, dane zamówienia, które zostały właśnie wysłane, zostaną 

podsumowane i ponownie wyświetlone. System sklepu z częściami zamiennymi niezwłocznie 

prześle Państwu e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. Niniejsze potwierdzenie nie jest 

jeszcze jednoznaczne z przyjęciem Państwa oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego 

towaru. 

g) W kolejnym kroku BIG DUTCHMAN sprawdza zlecenie pod kątem kompletności oraz 

dokonuje innych sprawdzeń, od których zależy przyjęcie lub nieprzyjęcie zlecenia. 

h) Po pomyślnym zakończeniu tych kontroli BIG DUTCHMAN prześle Państwu potwierdzenie 

zamówienia, w którym BIG DUTCHMAN akceptuje Państwa ofertę zakupu danego towaru. BIG 

DUTCHMAN zastrzega sobie prawo do przyjęcia zamówień w ciągu maksymalnie pięciu dni 

roboczych. 

 

1.3 Zleceniodawca ma możliwość powołania się na niniejszy tekst umowy w ramach procesu 

zamówienia oraz zapisania go u siebie, a także wydrukowania. Klient może zobaczyć dane swojego 

zamówienia po zalogowaniu się na konto klienta w sklepie z częściami zamiennymi. Ponadto tekst 

umowy w sklepie z częściami zamiennymi jest przechowywany przez BIG DUTCHMAN w sposób 

trwały. BIG DUTCHMAN zapisuje dane potwierdzenia zamówienia zgodnie z nr 1.2 lit. h). 

Potwierdzenie zamówienia jest dostępne w formie niniejszego e-maila wysłanego do Państwa. 



Proszę to sobie zapisać. 

 

1.4 Przed wysłaniem zamówienia klient w każdej chwili ma możliwość skorygowania wszystkich 

swoich danych, klikając na przycisk "Edytuj". 

 

1.5 Językami kontraktu są wyłącznie polski i angielski. 

 

 

2.  Przedmiot i zakres   
 

2.1 BIG DUTCHMAN zapewni Państwu dostęp do sklepu internetowego z częściami 

zamiennymi ("Sklep z częściami zamiennymi") w celu składania zamówień online w ramach 

działania Aplikacji, zgodnie z ustaleniami BIG DUTCHMAN. BIG DUTCHMAN ogranicza 

możliwość korzystanie ze sklepu z częściami zamiennymi wyłącznie dla firm. Po otrzymaniu 

Państwa danych dostępowych, Sklep z częściami zamiennymi oferuje Państwu, oprócz 

informacji o produktach, możliwość zamówienia określonych części zamiennych w formie 

elektronicznie przesyłanych deklaracji. Proszę uwzględnić w Państwa procedurach 

operacyjnych, że BIG DUTCHMAN musi zastrzec sobie prawo do zmiany sklepu z częściami 

zamiennymi lub ograniczenia jego dostępności. Prosimy wówczas o powrót do wcześniej 

stosowanych metod zamawiania. Na tej podstawie, obowiązują zasady korzystania ze sklepu z 

częściami zamiennymi. 

 

2.2 Dodatkowo obowiązują dalsze warunki umowy dotyczące sprzedaży zamówionych przez 

Państwo części zamiennych oraz deklaracja ochrony danych osobowych dla sklepu z częściami 

zamiennymi. Zasady te nie mają na nie wpływu. 

 

3.  Przyznanie dostępu do danych 
 

3.1 BIG DUTCHMAN oferuje Państwu możliwość zarejestrowania się online jako nowy klient 

w sklepie z częściami zamiennymi. W tym celu muszą Państwo wypełnić obowiązkowe pola 

(tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail, firma, numer VAT, ulica i numer domu, kod pocztowy, 

miasto, kraj i telefon stacjonarny, jak również przyszłe żądanie zapłaty dla nowych klientów lub 

numer klienta BIG DUTCHMAN dla obecnych klientów). Ponadto muszą Państwo wyrazić 

zgodę na warunki użytkowania BIG DUTCHMAN. Uzyskane od Państwa w ten sposób dane 

zostaną przez nas starannie sprawdzone i zarejestrowane w celu prawidłowego przetwarzania 

danych. 

 

3.2 Po pomyślnym zakończeniu kontroli, Państwa dostęp do sklepu z częściami zamiennymi 

zostanie utworzony, o czym poinformujemy e-mailem zawierającym Państwa dane dostępu i 

wstępne hasło. Otrzymają Państwo indywidualny dostęp składający się z nazwy użytkownika i 

hasła początkowego.



3.1 Hasło początkowe służy tylko i wyłącznie do pierwszej rejestracji w sklepie z częściami 

zamiennymi. 

 

4.  Zobowiązanie do ochrony przed niewłaściwym korzystaniem ze sklepu z 

częściami zamiennymi/ aktualizacje 

 
 

4.1 W sklepie z częściami zamiennymi możesz zalogować się po raz pierwszy za pomocą 

przekazanych Ci danych dostępu. Następnie można zmieniać i dodawać dane osobowe. Aby 

chronić dostęp do konta użytkownika w sklepie z częściami zamiennymi, są Państwo zobowiązani 

do zmiany pierwotnego hasła na bezpieczne hasło osobiste. Twoje osobiste hasło musi w miarę 

możliwości uniemożliwiać nadużycia przez osoby trzecie (np. nie można stosować wariantów 

danych osobowych lub danych firmy, aby uniemożliwić osobom trzecim odgadnięcie hasła). 

Ponadto należy regularnie, co najmniej raz na kwartał, zmieniać swoje osobiste hasło. 

 

4.2 Jesteście Państwo zobowiązani do zachowania danych dostępu w tajemnicy i do dołożenia 

należytej staranności ze względu na gospodarcze znaczenie takich zamówień, aby dane dostępu 

znały tylko osoby, którym powierzyliście Państwo zamówienia poprzez sklep z częściami 

zamiennymi. W celu ochrony danych dostępowych należy np. zgodnie z aktualnym stanem 

techniki chronić komputery, z których korzysta się w celu uzyskania dostępu, przed atakami 

złośliwego oprogramowania (np. trojanów, phishingu itp.). 

 

4.3 W przypadku, gdy dowiedzą się Państwo o możliwym nadużyciu Państwa danych 

dostępowych lub gdy istnieje powód, by sądzić, że inna osoba, która nie jest upoważniona do 

składania zamówień w Państwa imieniu, weszła w posiadanie hasła, są Państwo zobowiązani do 

natychmiastowej zmiany hasła i niezwłocznego poinformowania pocztą elektroniczną 

odpowiedzialnego za Państwa obsługę,  przedstawiciela firmy BIG DUTCHMAN o zaistniałych 

okolicznościach. To samo dotyczy sytuacji, w której dowiedzą się Państwo o nieprawidłowościach 

w działaniu lub naruszeniu bezpieczeństwa w sklepie z częściami zamiennymi. 

 

4.4 Obchodzenie środków bezpieczeństwa i wszelkie nadużycia są wyraźnie zabronione. 

 

4.5 Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania swoich pracowników, którym powierzył 

dane dostępu, o obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych dostępu oraz do regularnego 

kontrolowania ich przestrzegania. 

 

4.6 Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji zmian za pomocą szablonu 

wprowadzania danych, udostępnionych w tym celu  w sklepie z częściami zamiennymi (np. adres/ 

adres firmy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania). 

 

 

5. Wiążące zamówienia za pośrednictwem sklepu z częściami zamiennymi, 

pełnomocnictwo dla użytkowników Twoich danych dostępu 
 

5.1 Zamówienia złożone w sklepie z częściami zamiennymi za pośrednictwem Państwa danych 

dostępu są wiążące. Takie deklaracje składane są pod Twoim nazwiskiem. 

Użytkownik wyraźnie udziela pełnomocnictwa wszystkim tym osobom, którym udostępnia 

Dane Dostępu, do składania w jego imieniu zamówień w ramach Sklepu z Częściami 

Zamiennymi. Mogą Państwo odwołać to upoważnienie w każdej chwili poprzez pisemne 

zawiadomienie BIG DUTCHMAN (wystarczy e-mail lub inna forma tekstowa). 

 

Dane kontaktowe w sprawie odwołania:



Big Dutchman International GmbH 

E- Mail: shop@bigdutchman.de 

Fax: +49-4447-801-237 

 
 

5.1 Zamówienia złożone w sklepie z częściami zamiennymi za pośrednictwem Państwa danych 

dostępu będą przypisywane Państwu, chyba że udowodnią Państwo, że nie wiedzieli o 

nieuprawnionym użyciu i nie mogli mu zapobiec. 

 

6 Zakończenie 

 

W celu ochrony BIG DUTCHMAN oraz innych użytkowników sklepu z częściami zamiennymi, 

BIG DUTCHMAN może w każdej chwili zablokować lub usunąć Państwa upoważnienie 

dostępu (np. w przypadku stwierdzenia nadużycia, próby włamania itp., w przypadku 

problemów technicznych itp.) 

 

7 Odpowiedzialność 

 

Będą Państwo odpowiedzialni wobec BIG DUTCHMAN za wszelkie szkody poniesione przez 

BIG DUTCHMAN w wyniku naruszenia Państwa zobowiązań do ochrony Danych Dostępu, w 

tym przez osoby zatrudnione przez Państwa. 

 

8 Pozostałe warunki  

 

8.1 Niniejsze Porozumienie oraz stosunki pomiędzy Państwem a BIG DUTCHMAN podlegają 

wyłącznie prawu niemieckiemu. 

 

8.2 Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej 

(poczta elektroniczna nie jest w tym zakresie wystarczająca). Dotyczy to również wszelkich 

zmian dotyczących wymogu formy pisemnej. Wszelkie Państwa ogólne warunki handlowe, 

które odbiegają w całości lub w części lub są sprzeczne lub uzupełniające w stosunku do 

niniejszych Warunków, obowiązują tylko wtedy, gdy BIG DUTCHMAN wyraźnie wyraził 

zgodę na ich stosowanie w formie pisemnej (e-mail nie jest wystarczający). 

 

8.3 Sądem właściwym dla wszystkich sporów prawnych w związku z korzystaniem ze sklepu z 

częściami zamiennymi jest sąd w Vechta, o ile prawo nie przewiduje innego sądu właściwego. 

 

8.4 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne, nie 

będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. 

mailto:shop@bigdutchman.de

