POROZUMIENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU
„Wienerberger Zamówienia”

zawarte w Warszawie dnia …………………………………………..……….………………………
pomiędzy:

„WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA ” sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (03-736), przy Placu Konesera 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000088098, o numerze NIP:841-10-03-837, z kapitałem
zakładowym w wysokości 374 324 808,00zł,
którą reprezentują:
1/ Mirosław Jaroszewicz – Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu,
2/ Michał Birnbach – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu,

zwaną dalej „Wienerberger”
a
Pieczęć firmowa
które(ą) reprezentuje(ą):
1/ …………………………………………………..……….…………………………………………………..……….……………………… –
…………………………………………………..……….…………………………………………………..……….………………………
2/ …………………………………………………..……….…………………………………………………..……….……………………… –
…………………………………………………..……….…………………………………………………..……….………………………
zwanym(ą) dalej „Klientem”.

1. Korzystanie przez Klienta z Serwisu Internetowego Wienerberger Zamówienia dostępnego pod
adresem internetowym https://zamowienia.wienerberger.com.pl/ (dalej zwanego „Serwisem”),
odbywa się pod warunkiem akceptacji przez Klienta „Regulaminu serwisu Wienerberger
Zamówienia”, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu (zwanym dalej
„Porozumieniem”).
2. Klient oraz osoba upoważniona przez niego do korzystania z Serwisu (dalej zwana
„Użytkownikiem”) zobowiązana jest do zapoznania się oraz stosowania Regulaminu o którym mowa
w pkt 1.
3. Serwis przeznaczony jest na użytek własny Klienta.
4. Klient jest w pełni świadomy, iż w Serwisie mogą być udostępniane dane Klienta i Użytkownika
stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa Klienta lub Wienerberger (dane handlowe,
osobowe, statystyczne, techniczne, itd.), oraz że za pośrednictwem Serwisu może dochodzić do
składania zamówień na produkty lub usługi oferowane przez Wienerberger.
5. Udostępnienie przez Klienta w Serwisie danych o których mowa w pkt 4 powyżej, odbywa się za
zgodą Klienta oraz na jego własne ryzyko.
6. Udostępnienie przez Klienta danych rejestracyjnych dających możliwość korzystania z Serwisu, w
tym wglądu do materiałów, danych i informacji dotyczących Klienta podmiotom trzecim
(pracownikom, zleceniobiorcom, itd.), jak również składanie za pośrednictwem Serwisu zamówień
przez te podmioty w imieniu i na rzecz Klienta bezpośrednio w Wienerberger, odbywa się na
wyłącznie ryzyko i koszt Klienta.
7. Dane osobowe Klienta lub wskazanego Użytkownika (Załącznik do Porozumienia) upoważnionego
przez Klienta do korzystania z Serwisu, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty
elektronicznej oraz dane o których mowa w pkt 4, które zostaną udostępnione w Serwisie, będą
wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z korzystaniem z Serwisu, zgodnie z Regulaminem o
którym mowa w pkt 1 oraz zgodnie z łączącą Strony Umową handlową.
8. Autorskie prawa do „Wienerberger Zamówienia ", Serwisu lub innych utworów zamieszczonych w
Serwisie przez Wienerberger, a także prawa ochronne do znaku towarowego „Wienerberger” lub
innych zamieszczonych w Serwisie, są przedmiotem wyłącznych praw autorskich i praw własności
przemysłowej, przysługujących podmiotom należącym do Grupy Wienerberger. Utwory te oraz znaki
lub symbole, są chronione prawem i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej zgody
udzielonej przez Wienerberger, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
9. Wienerberger nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z informacji zamieszczonych w Serwisie,
w szczególności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z Serwisu.
10. Wienerberger nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody które mogą powstać w
odniesieniu do sprzętu komputerowego lub innego mienia Klienta, w związku z dostępem i
korzystaniem z Serwisu, w szczególności w związku z pobieraniem z Serwisu jakichkolwiek danych,
tekstów, materiałów lub plików. itp.
11. Ilekroć w Porozumieniu mowa jest o Kliencie, jego postanowienia stosuje się odpowiednio do
Użytkownika.
Wienerberger:

Klient:

ZAŁĄCZNIK
do Porozumienia dotyczącego korzystania z serwisu „Wienerberger Zamówienia”

Niniejszym upoważniam(y):
Panią/Pana
…………………………………………………..……….……………………………………………………………………………..……….………
…………………………………………………..……….……………………………………………………………………………..……….………
…………………………………………………..……….……………………………………………………………………………..……….………

Telefon kont.
…………………………………………………..……….……………………………………………………………………………..……….………
…………………………………………………..……….……………………………………………………………………………..……….………
…………………………………………………..……….……………………………………………………………………………..……….………

Adres email:
………………………………….…………………………………………………………………………..……….……………………………………
…………………………………………………..……….……………………………………………………………………………..……….………
…………………………………………………..……….……………………………………………………………………………..……….………
do korzystania z serwisu Wienerberger Zamówienia.

NR KLIENTA (SAP)

.................................................

………………………………………..………
Pieczęć firmowa

………………………………..……….………………………
Podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Klienta

