Za cznik nr 13 do procedury S-140 „Dostawy do klientów”

REGULAMIN WIADCZENIA DOSTAW DLA KLIENTÓW
MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
1.

yte w Regulaminie poj cia oznaczaj :
MAKRO - MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzib w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisana
do Krajowego Rejestru S dowego pod nr KRS 0000047354 przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydzia Gospodarczy, NIP: 522-000-28-60, REGON: 012775559 kapita zak adowy
257 068 680,00 z , kapita wp acony 257 068 680,00 z .
Wykaz hal wiadcz cych dostaw stanowi za cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
b. Klient/Klient MAKRO - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b
ca
osob prawn , której ustawa przyznaje zdolno prawn , dokonuj ca zakupów w sieci MAKRO Cash
and Carry Polska S.A. na cele zwi zane z dzia alno ci gospodarcz , nie b
ca konsumentem.
c. Posiadacz Karty Klienta MAKRO - osoba fizyczna upowa niona przez Klienta MAKRO do
dokonywania zakupów w MAKRO.
a.

2. MAKRO gwarantuje, e proces kompletacji produktów ywno ciowych oraz ich transport odbywa si
z zachowaniem zasad HACCP w oparciu o normy jako ciowe ISO 22000.
3. Klient zamawia towar w asortymencie znajduj cym si w ofercie MAKRO, zgodnie z ofert obowi zuj
indywidualnie Klienta w dniu z enia zamówienia.
4.

atno gotówk za zamówione towary mo liwa jest wy cznie, gdy warto transakcji w danym dniu bez
wzgl du na liczb wynikaj cych z niej p atno ci nie przekracza 15 tys. euro wg redniego kursu NBP.

5. Minimalna warto zamówienia uprawniaj cego do dostawy towarów wynosi 500 z netto. Minimum
mo e by wy sze w zale no ci od odleg ci od hali dostaw lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
z hal dostaw.
6. Klient zamawia towar za pomoc przegl darki internetowej/strony internetowej na podstawie
indywidualnego dost pu, przekazanego przez pracownika MAKRO, sk ada zmówienie bezpo rednio
u Przedstawiciela Handlowego lub przesy a mailem na aktualnym indywidualnym formularzu
zamówienia Klienta. Warunkiem realizacji zamówienia jest w szczególno ci podanie przez Klienta
nast puj cych danych: numer NIP i numer karty Klienta, nazw Klienta, numery i/lub nazwy artyku ów,
ilo ci/liczby zamawianych sztuk.
7.

MAKRO mo e ustali z Klientem indywidualn ofert cenow obowi zuj
przez niego artyku y lub grupy artyku ów.

max 3 miesi ce na wybrane

8. Klient mo e dokona zakupu napojów alkoholowych tylko w oparciu o posiadane stosowne zezwolenie na
obrót/sprzeda napojów alkoholowych.
9. W przypadku braku na stanie magazynu MAKRO towaru w ilo ci i asortymencie wynikaj cym
z zamówienia, MAKRO niezw ocznie poinformuje Klienta o zaistnia ym fakcie.
10. Zakup towarów zamówionych przez Klientów udokumentowany jest fakturami VAT.
11. MAKRO jest upowa nione do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku: wcze niejszej
nieuzasadnionej odmowy odbioru towaru lub naruszenia któregokolwiek z postanowie Regulaminu
przez Klienta.
12. MAKRO zobowi zuje si dostarczy towar zgodnie ze z onym zamówieniem na adres dostaw
uzgodniony z Klientem i zaakceptowany przez MAKRO - na swój koszt i za po rednictwem swojego
przewo nika. W przypadku dostaw poza harmonogramem lub dla dostaw nie spe niaj cych ustalonego
minimum zamówionego, wyra onego warto ciowo, doliczona zostanie op ata transportowa – cennik
op at dost pny jest w hali realizuj cej zamówienie.
13. Dostawa zamówionego towaru b dzie nast powa a w nast pnym dniu roboczym na podstawie z onego
zamówienia do godziny 18:00 dla Klientów Trader i SCO i do godz 20:00 dla Klientów HoReCa w dniu
poprzedzaj cym dostaw
lub zgodnie z harmonogramem dostaw. MAKRO zobowi zuje si do
dostarczenia obowi zuj cego harmonogramu przed pierwszym zamówieniem.
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14. Dostawa zamówionego towaru nast pi w okre lonym na Formularzu Klienta z Dostaw oknie czasowym.
Minimalne okno czasowe dla dostawy wynosi 4 godziny.
15. Przez dostaw rozumie si dostarczenie towaru do lokalu Klienta na poziom „0” (dostawa za „próg”).
W przypadku zamawiania jednorodnych palet, zamawiaj cy jest zobowi zany do zapewnienia roz adunku
na miejscu dostawy.
16. Kierowca mo e poprosi osob odbieraj

towar o okazanie dokumentu to samo ci.

17. Klient jest zobowi zany sprawdzi w obecno ci kierowcy przewo nika ilo i jako odbieranego towaru
w momencie odbioru. W przypadku wyst pienia niezgodno ci mi dzy ilo ci artyku ów dostarczonych, a
ilo ci znajduj
si na dokumencie sprzeda y lub w przypadku wyst pienia szkód transportowych
kierowca wype ni protokó reklamacyjny, który b dzie stanowi podstaw do wystawienia faktury
koryguj cej. W takim przypadku Klient umieszcza informacj o sporz dzeniu protoko u reklamacyjnego
na li cie przewozowym.
18. Brak zg oszenia wad w ww. terminie oznacza,
(z wy czeniem wad ukrytych).

e towar jest w

ciwej jako ci i nie posiada wad

19. Dokument sprzeda y jest dostarczany razem z towarem do Klienta. Na kopii dokumentu sprzeda y oraz
li cie przewozowym osoba upowa niona przez Klienta, potwierdzi czytelnym podpisem (imieniem
i nazwiskiem) lub piecz tk firmow (je eli posiada) odbiór dostawy wraz z zapisem „towar otrzyma em”
wraz z dat .
20. Klient b dzie dokonywa p atno ci za zakupiony towar zgodnie z form p atno ci zawart na dokumencie
sprzeda y, p ac c warto brutto wynikaj
z wystawionej faktury.
21. Zg oszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do samowolnej odmowy zap aty, b
z p atno ci odpowiedniej cz ci ceny za towar.
22.

wstrzymania si

atno gotówkowa b dzie dokonywana upowa nionemu przewo nikowi MAKRO, legitymuj cemu si
upowa nieniem MAKRO do odbioru gotówki. Przewo nik jest zobowi zany do potwierdzenia odbioru
gotówki.

23. W sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyj cia towaru, Klient b dzie obci ony kosztami transportu.
Klient jest zobowi zany do pokrycia wszelkich szkód zwi zanych z bezpodstawn odmowa przyj cia
zamówionego towaru.
24. MAKRO ponosi pe
odpowiedzialno
za tre
Regulaminu, przebieg dostaw oraz dba
o bezpiecze stwo produktów do momentu ich wydania Klientowi oraz ewentualne reklamacje.
25. Administratorem danych osobowych Klientów MAKRO/Posiadaczy Karty Klienta MAKRO jeste my my,
MAKRO.
dziemy przetwarza podane dane osobowe, poniewa jest to niezb dne do wykonania umowy zawartej
pomi dzy MAKRO a Klientem, 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 Klienta
a tak e do zawiadamiania Klienta 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:
- cele analityczne lub statystyczne – wykorzystujemy je do analiz finansowych i sprzeda owych na
potrzeby wewn trznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
- przesy anie poczt tradycyjn oraz za po rednictwem naszych pracowników tre ci marketingowych –
informujemy Klienta o naszych ofertach i us ugach oraz o rozwijaniu wspó pracy z Klientami;
- 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;
- ochron mienia oraz zapewnienie bezpiecze stwa na terenie naszych punktów sprzeda y – poprzez
stosowanie monitoringu wizyjnego.
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Je li Klient wyrazi nam na to zgod , b dziemy kierowa do Klienta tre ci marketingowe za
po rednictwem poczty e-mail i/lub telefonu a tak e przesy
ankiety badania satysfakcji Klienta w celu
poprawy jako ci naszych us ug.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagaj od nas przetwarzania podanych danych dla celów podatkowych
i rachunkowych, np. wystawianie faktur i przechowywanie ich przez okre lony czas.
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 Klienta,
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.
Podane dane b dziemy przetwarza do czasu zako czenia b
ustania wspó pracy pomi dzy MAKRO
a Klientem, chyba e obowi zuj ce przepisy prawa (np. podatkowego) wymagaj od nas ich d 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. W przypadku marketingu bezpo redniego
(e-mail i/lub telefon) b dziemy przetwarza dane do czasu cofni cia przez Klienta zgody.
Klientowi 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. Klientowi 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 Klienta.
Je eli przetwarzanie danych odbywa si na podstawie zgody Klienta, to jej wyra enie jest dobrowolne
i mo na j wycofa w dowolnym momencie, zawiadamiaj c o tym MAKRO (np. pod adresem email:
ochrona.danych@makro.pl lub osobi cie w hali MAKRO). Cofni cie zgody nie wp ynie na zgodno
z prawem wcze niejszych operacji przetwarzania zrealizowanych w oparciu o dotychczasow zgod .
Nieudzielenie lub cofni cie zgody nie wywiera dla Klienta adnych niekorzystnych konsekwencji.
Korzystanie z naszych us ug oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb dne do zawarcia
umowy pomi dzy MAKRO a Klientem i bez ich podania nie b dzie mo liwe zawarcie umowy, w tym
wydanie Karty Klienta MAKRO. Podanie danych w celach marketingowych jest ca kowicie dobrowolne.
Dane Klienta mog podlega profilowaniu. Takie przetwarzanie danych u atwia nam lepsze poznanie
zainteresowa i potrzeb Klienta oraz umo liwia nam uwzgl dnianie tych potrzeb i podejmowanie
odpowiednich dzia , np. komunikowanie si z Klientem w sposób zindywidualizowany. Dane Klienta
nie b
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji cz owieka.
Szczegó owe zasady dotycz ce przetwarzania danych osobowych w MAKRO s opisane w „Polityce
prywatno ci” dost pnej na naszej stronie internetowej www.makro.pl lub w hali MAKRO.
We wszelkich kwestiach zwi zanych z przetwarzaniem danych osobowych przez MAKRO, w tym
wycofaniem zgody, mo na skontaktowa si z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:
ochrona.danych@makro.pl.
26. Klient zobowi zuje si do poinformowania osób, których dane udost pnia MAKRO (np. pracowników)
o fakcie przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z pkt 25 Regulaminu. Klient zapewnia, e
wszystkie dane osobowe udost pnione przez niego MAKRO zosta y zgromadzone i udost pnione zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami prawa.
Wersja Regulaminu zaktualizowana w dniu 25.05.2018 r.
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