OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA Y NA WARUNKACH KREDYTU KUPIECKIEGO
(OWKK)
Sprzedaj cy – Makro Cash and Carry Polska S.A.
z siedzib w Warszawie Aleja Krakowska 61, 02-183
Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru S dowego przez
d Rejonowy dla Miasta Sto ecznego Warszawy XIII
Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod
numerem KRS 0000047354, NIP 522-000-28-60,
REGON: 012775559, kapita zak adowy: 257.068.680 z ,
kapita op acony: 257.068.680 z otych
Kupuj cy – Klient Makro Cash and Carry
S.A., przedsi biorca posiadaj cy Kart Klienta
dokonuj cy zakupów w placówce Sprzedaj cego
stacjonarne), w systemie dystrybucji, b
w
internetowym Sprzedaj cego.
Przewo nik Sprzedaj cego – podmiot
us ugi dystrybucji w imieniu Sprzedaj cego

Polska
Makro,
(zakupy
sklepie

wiadcz cy

Ogólne zasady:
1. Niniejsze OWKK maj odpowiednie zastosowanie do
zakupów dokonywanych przez Kuj cego w ramach:
zakupów stacjonarnych w placówce Sprzedaj cego,
w systemie dystrybucji (dostawy do klientów) oraz
w sklepie internetowym Sprzedaj cego, o ile regulaminy
wymienione w punkcie 2 nie stanowi inaczej – zwane
dalej cznie „Kana ami sprzeda y”.
2. Kupuj cy mo e dokonywa zakupów towaru w ilo ciach
i asortymencie znajduj cym si w ofercie Sprzedaj cego
z
odpowiednim
zastosowaniem
regulaminów
obowi zuj cych u Sprzedaj cego, tj. w szczególno ci:
Regulaminu Klienta Makro, Regulaminu sklepu
internetowego oraz Regulaminu systemu dystrybucji
(Regulaminy s dost pne na stronie www.makro.pl) zwane dalej cznie „Regulaminami”.
3. Sprzedaj cy nie b dzie ponosi wobec Kupuj cego
odpowiedzialno ci z tytu u braku towaru w ilo ci
i asortymencie wskazanym w zamówieniu.
4. Zawiadomienia pomi dzy Stronami b
dokonywane
na adresy wskazane na Formularzu.
5. Strony zobowi zuj si do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wzajemnej
wspó pracy.
6. Strony zobowi zuj si przedsi wzi wszelkie rodki
w celu unikni cia korupcji i przekupstwa. Stosownie do
powy szego, Strony zobowi zuj si , e nie b
proponowa , obiecywa lub wr cza , przez swoich
pracowników, kadr zarz dzaj
lub osoby trzecie,
korzy ci maj tkowych i innych (np.: pieni dzy,
warto ciowych prezentów czy zaprosze , które nie maj
ównie biznesowego celu, np.: na wydarzenia sportowe,
koncerty, wydarzenia kulturalne), pracownikom lub
kadrze
zarz dzaj cej
drugiej
Strony
i
jej
pe nomocnikom, a tak e ich bliskim i innym osobom
pozostaj cym w podobnych stosunkach. W przypadku
naruszenia zakazu, o którym mowa powy ej, Strony
maj prawo odst pi od wspó pracy lub rozwi za
cz
ich Umow ze skutkiem natychmiastowym.
Dostawy:
1. W przypadku przyznania Kupuj cemu kredytu
kupieckiego w ramach systemu dystrybucji lub
w sklepie internetowym Sprzedaj cego, towar zostanie
dostarczony na adres wskazany w zamówieniu za
po rednictwem zewn trznego przewo nika na koszt
Sprzedaj cego, o ile Regulaminy nie stanowi inaczej.
2. Wraz z dostaw towaru dor czony b dzie dokument
sprzeda y (oraz inne dokumenty), które powinny by
podpisane przez przedstawiciela Kupuj cego, b
osob
czynn
w lokalu Kupuj cego chyba,
e
odpowiednie Regulaminy obowi zuj ce Strony stanowi
inaczej.

Odbiór towaru:
1. Kupuj cy jest zobowi zany sprawdzi ilo
i jako
odbieranego towaru zgodnie z zasadami okre lonymi
w odpowiednich Regulaminach.
2. Wady jako ciowe towaru niedaj ce si stwierdzi
w momencie odbioru reklamowane b
przez
Kupuj cego niezw ocznie po ich stwierdzeniu nie
pó niej jednak ni 7 dni od odbioru towaru. Brak
zg oszenia wad w ww. terminie oznacza, e towar jest
ciwej jako ci i nie posiada wad.
3. Odbiór towarów b dzie potwierdzony na kopii
dokumentu sprzeda y czytelnym podpisem (imieniem
i nazwiskiem), piecz tk (je eli b dzie w posiadaniu)
oraz zapisem "towar otrzyma em" wraz z dat .
4. W przypadku wskazania w Formularzu osoby
uprawnionej do obioru, Przewo nik Sprzedaj cego
dzie uprawniony do dania okazania przez osob
odbieraj
towar dowodu to samo ci, a w przypadku
braku dowodu to samo ci, Przewo nik Sprzedaj cego
mo e odmówi wydania towaru, chyba e Strony
w Formularzu umieszcz informacj , e odbioru mo e
dokona osoba czynna w lokalu Kupuj cego.
atno /Rozliczenia:
1. Kupuj cy b dzie dokonywa p atno ci za zakupiony
towar przelewem na konto Sprzedaj cego: ING Bank
ski S.A. 14 1050 0086 1000 0022 7360 7784
lub podane na fakturze.
2. Za dzie p atno ci uznaje si dzie uznania rachunku
bankowego Sprzedaj cego.
3. W przypadku nieprzestrzegania terminów p atno ci
Sprzedaj cy nalicza b dzie odsetki za ka dy dzie
opó nienia, w wysoko ci ustawowej.
4. W przypadku nieprzestrzegania terminów p atno ci
naruszenia postanowie OWKK, Sprzedaj cy jest
uprawniony do zablokowania mo liwo ci dokonywania
zakupów lub obni enia wysoko ci udzielonego kredytu
kupieckiego. Obni enie limitu kredytu kupieckiego nie
wymaga uzasadnienia i zgody Kupuj cego oraz nie
wymaga podpisania nowego Formularza.
5. Strony zgodnie postanawiaj , e ewentualna nadp ata
dzie zaliczana na poczet przysz ych zakupów a zwrot
nadp aconych rodków nast pi na pisemny wniosek
Kupuj cego ze wskazaniem rachunku bankowego.
6. Sprzedaj cy mo e potr ci przys uguj
mu wzgl dem
Kupuj cego wymagaln wierzytelno z wymagalnych
wierzytelno ci Kupuj cego wzgl dem Sprzedaj cego.
Sprzedaj cy niezw ocznie powiadomi na pi mie
Kupuj cego o dokonanym potr ceniu.
Reklamacja:
Zg oszenie reklamacji nie uprawnia Kupuj cego do
odmowy zap aty b
wstrzymania si z p atno ci
w zakresie bezspornej cz ci faktury.
Limit kredytu kupieckiego:
1. Ustalony w Formularzu limit maksymalnego cznego
zad enia nie mo e zosta przekroczony. Limit
maksymalnego
cznego zad enia ma charakter
odnawialny i jest przyznawany indywidualnie dla
ka dego Kana u sprzeda y. Sprzedaj cy mo e
uwarunkowa przyznanie limitu od zapewnienia przez
Kupuj cego odpowiedniego zabezpieczenia.
2. Sprzedaj cy zastrzega sobie prawo do jednostronnego
zmniejszenia limitu maksymalnego zad enia bez
konieczno ci uzasadniania przyczyn swojej decyzji,
zmiana w tym zakresie nie wymaga zgody Kupuj cego
i podpisania nowego Formularza.
3. W przypadku przekroczenia limitu kredytu kupieckiego
przez Kupuj cego, towar mo e by sprzedany tylko
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w przypadku uiszczenia gotówk ró nicy pomi dzy cen
nabywanych towarów a ustalonym limitem.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Kupuj cego
jeste my my, MAKRO.
2.
dziemy przetwarza podane dane osobowe, poniewa
jest to niezb dne do wykonania umowy zawartej
pomi dzy MAKRO a Kupuj cym, w szczególno ci
realizacji sprzeda y, zamówie i dostawy, rozlicze
(w tym p atno ci bezgotówkowych), obs ugi reklamacji
oraz zg osze kierowanych do nas przez Kupuj cego
a tak e do zawiadamiania Kupuj cego w przypadku
zaistnienia konieczno ci wycofania ze sprzeda y
produktów niezgodnych z wymogami prawa Unii
Europejskiej.
dziemy przetwarza podane dane osobowe w celach
wskazanych poni ej, na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu, przez co rozumiemy:
a) cele
analityczne
lub
statystyczne
–
wykorzystujemy je do analiz finansowych
i sprzeda owych na potrzeby wewn trznego
raportowania
i
wyznaczania
optymalnych
kierunków naszego rozwoju,
b) przesy anie
poczt
tradycyjn
oraz
za
po rednictwem naszych pracowników tre ci
marketingowych – informujemy Kupuj cego o
naszych ofertach i us ugach oraz o rozwijaniu
wspó pracy z Klientami,
c) obs ug
ewentualnych roszcze
z
tytu u
prowadzonej przez nas dzia alno ci – dochodzenie
nale nych nam roszcze
lub obron przed
zg aszanymi przeciwko nam roszczeniami,
d) ochron mienia oraz zapewnienie bezpiecze stwa
na terenie naszych punktów sprzeda y – poprzez
stosowanie monitoringu wizyjnego.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagaj
od nas
przetwarzania podanych danych dla celów podatkowych
i
rachunkowych,
np.
wystawianie
faktur
i przechowywanie ich przez okre lony czas.
3. Podane dane osobowe mog
by
przekazywane
podmiotom
wspó pracuj cym
z
MAKRO
lub
podwykonawcom w celu zapewnienia jak najwy szej
jako ci us ug dopasowanych do potrzeb Kupuj cego,
w szczególno ci dostawcom us ug i systemów
informatycznych,
agencjom
marketingowym,
przewo nikom, firmom kurierskim i pocztowym,
drukarniom, bankom i instytucjom p atniczym,
dostawcom
us ug
consultingowych,
prawnych,
windykacyjnych
lub
audytowych,
podmiotom
wiadcz cym us ugi promocji sprzeda y, us ugi badania
rynku i opinii. Korzystamy równie z us ug podmiotów
zewn trznych
prowadz cych
dzia alno
poza
terytorium Unii Europejskiej. Zapewniamy, e w takim
przypadku przekazywanie danych odbywa si b dzie
w oparciu o stosown umow pomi dzy MAKRO a tym
podmiotem, zawieraj
standardowe klauzule ochrony
danych
przyj te
przez
Komisj
Europejsk
i zapewniaj
przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z europejskimi uregulowaniami ochrony
danych.
4. Podane dane b dziemy przetwarza
do czasu
zako czenia b
ustania wspó pracy pomi dzy
MAKRO a Kupuj cym, chyba e obowi zuj ce przepisy
prawa (np. podatkowego) wymagaj od nas ich
szego przechowywania. Okres przetwarzania
danych osobowych mo e zosta
ka dorazowo
przed ony o okres przedawnienia roszcze , je eli
przetwarzanie danych osobowych b dzie niezb dne dla
dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed
takimi roszczeniami.

5. Kupuj cemu przys uguje prawo dost pu do swoich
danych oraz ich sprostowania, usuni cia, ograniczenia
przetwarzania, jak równie prawo do przenoszenia
danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmuj cego si ochron danych
osobowych, w przypadku uznania, e przetwarzanie
podanych danych osobowych narusza przepisy prawa.
Kupuj cemu przys uguje ponadto prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na
potrzeby
marketingu
bezpo redniego,
w tym
profilowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych, w tym profilowania, gdy
ich przetwarzanie odbywa si na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony
szczególn sytuacj Kupuj cego.
6. Korzystanie z naszych us ug oraz podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezb dne do zawarcia
umowy pomi dzy MAKRO a Kupuj cym i bez ich
podania nie b dzie mo liwe zawarcie niniejszej umowy
kredytu kupieckiego.
7. Dane Kupuj cego mog podlega profilowaniu. Takie
przetwarzanie danych u atwia nam lepsze poznanie
zainteresowa i potrzeb Kupuj cego oraz umo liwia
nam uwzgl dnianie tych potrzeb i podejmowanie
odpowiednich dzia , np. komunikowanie si
z Kupuj cym w sposób zindywidualizowany. Dane
Kupuj cego nie b
przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, tj. bez ingerencji cz owieka.
8. We wszelkich kwestiach zwi zanych z przetwarzaniem
danych osobowych przez MAKRO mo na skontaktowa
si z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem email: ochrona.danych@makro.pl.
9. Kupuj cy zobowi zuje si do poinformowania osób,
których dane udost pnia MAKRO (np. pracowników)
o fakcie przetwarzania ich danych osobowych zgodnie
z niniejszymi OWKK. Kupuj cy zapewnia, e wszystkie
dane osobowe udost pnione przez niego MAKRO
zosta y
zgromadzone
i udost pnione zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami prawa.
Postanowienia ko cowe:
1. Sprzedaj cy jest upowa niony do wstrzymania realizacji
zamówienia/wydania towaru w przypadku:
a) uchybienia terminowi zap aty którejkolwiek
z faktur,
b) wyczerpania limitu,
c) naruszenia któregokolwiek z postanowie OWKK
przez Kupuj cego.
2. Wszelkie spory wynikaj ce ze wspó pracy pomi dzy
Stronami b
rozstrzygane przez s d powszechny
ciwy dla siedziby Sprzedaj cego.
3. W przypadku wspó pracy bezterminowej, ka da ze
Stron mo e zako czy wspó prac za 2-tygniowym
wypowiedzeniem,
poprzez
z enie
stosownego
wiadczenia/wypowiedzenia drugiej Stronie.
4. Zmiana Ogólnych Warunków Kredytu Kupieckiego
mo e by dokonana przez Sprzedaj cego poprzez
umieszczenie na stronie www.makro.pl nowego
brzmienia Ogólnych Warunków Kredytu Kupieckiego.
Wersja OWKK zaktualizowana w dniu 25.05.2018 r.
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