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POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO PLATFORMY DLA KLIENTÓW 

 

zawarte w dniu ........................................... 2022 roku pomiędzy: 

SCANDAGRA POLSKA spółka z o. o. z siedzibą w Żołędowie, ul. Dr. Alberta Schmidta 1, 86-031 Osielsko, 

NIP 839-020-25-42, REGON 001374470, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000138255, kapitał zakładowy 43.513.200,00 zł, 

reprezentowaną przez Panią Emilię Gacką-Bobrowską – Prokurenta, zwaną w dalszej treści umowy „Scandagra 

Polska” a  

Pan/Pani/ Nazwa Firmy: 

_____________________________________________________________________________,zamieszkałym 

________________________, NIP __________________________________________________,  

PESEL _________________________, działający osobiście, zwanym w dalszej treści umowy „Kontrahentem” 

o następującej treści: 

1. Zważywszy na fakt, że 

a. Kontrahent nabywa od Scandagra Polska towary będące w jej ofercie handlowej,  

b. Scandagra Polska stworzyła dla swych kontrahentów internetową platformę, dzięki której jej kontrahenci mogą 

weryfikować stan i przebieg dotychczasowej współpracy handlowej, sprawdzać stan swych rozliczeń 

finansowych, pobierać faktury, a ponadto weryfikować status złożonych zamówień, a w przyszłości będą mogli 

również za jej pośrednictwem składać zamówienia, a także uzyskiwać informację: o dostępnym limicie 

kupieckim, o produktach dostępnych w promocyjnych cenach, o dostępności produktów, zwana dalej 

„Platformą dla Klientów”  

c. Kontrahent wyraża chęć przystąpienia do Platformy dla Klientów, 

Strony postanowiły zawrzeć niniejsze Porozumienie.  

2. Strony postanawiają, że Kontrahent na mocy zawarcia niniejszego Porozumienia, po uprzednim wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych (obowiązek ten dotyczy wyłącznie osób fizycznych, co wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa) będzie miał prawo korzystać z Platformy dla Klientów na zasadach i warunkach 

opisanych w Porozumieniu. 

3. Przystąpienie i korzystanie przez Kontrahenta z Platformy dla Klientów jest dobrowolne i bezpłatne.   

4. Koniecznym warunkiem korzystania przez Kontrahenta - będącego osobą fizyczną - z Platformy dla Klientów jest 

wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie przez Scandagra Polska jego danych osobowych w zakresie 

niezbędnym dla funkcjonowania Platformy dla Klientów (zgoda na przetwarzanie danych stanowi odrębne 

porozumienie). Udzielenie przez Kontrahenta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolne, 

niemniej zgoda ta jest niezbędna do przystąpienia i korzystania z Platformy dla Klientów. Dlatego też w przypadku 

cofnięcia w przyszłości przez Kontrahenta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w celu utworzenia i 

prowadzenia Platformy dla Klientów) spowodowuje to automatyczne zablokowanie prawa Kontrahenta do korzystania 

z Platformy dla Klientów. 

5. Kontrahent w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Platformie dla Klientów, składając stosowne 

oświadczenie woli do Scandagra Polska. 

6. Platforma dla Klientów dostępna jest na stronie internetowej https://platforma.scandagra.pl/ 

7. Kontrahent może korzystać z Platformy dla Klientów przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, z wyłączeniem 

przerw technicznych niezbędnych do obsługi, prac i konserwacji Platformy dla Klientów. 

8. Kontrahent w ramach Platformy dla Klientów będzie posiadał indywidualne konto, na które będzie wchodził po wpisaniu 

własnego loginu i hasła, oraz po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. 

9. Kontrahent przy każdym logowaniu do Platformy dla Klientów – oprócz obowiązku podania własnego loginu i hasła – 

zobowiązany jest do wpisania kodu autoryzacyjnego, który w trakcie każdego logowania, zostanie automatycznie 
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wygenerowany i wysłany na numer telefonu Kontrahenta. Kontrahent oświadcza, że kod autoryzacyjny do Platformy 

dla Klientów chce otrzymywać na numer telefonu: ________________. 

10. Strony uzgadniają, że Kontrahent przy logowaniu się do Platformy dla Klientów będzie korzystał z loginu: 

_________________, loginem musi być adres mailowy Kontrahenta (W związku z faktem, że każdy kontrahent musi 

mieć swój odrębny login, niedopuszczalne jest by jeden login był przypisany do więcej niż jednego kontrahenta. W 

przypadku zaistnienia takiej sytuacji Scandagra Polska ma prawo żądać zmiany loginu od Kontrahenta). 

11. Przy pierwszym logowaniu do Platformy dla Klientów Kontrahent - na stronie internetowej Platformy dla Klientów – 

utworzy swoje konto, podając m.in. swoje dane, oraz utworzy swoje hasło, za pomocą którego będzie wchodził na swoje 

konto na Platformie dla Klientów.  

12. Utworzone przez Kontrahenta konto na Platformie dla Klientów będzie aktywne po zweryfikowaniu przez Scandagra 

poprawności wpisanych w nim danych, oraz po zweryfikowaniu czy Kontrahent podpisał „Porozumienie w sprawie 

przystąpienia do Platformy dla Klientów” oraz – o ile jest to niezbędne - czy wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych. 

13. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy hasła dostępowego oraz otrzymywanych – w 

trakcie każdoczesnego logowania - kodów autoryzacyjnych do Platformy dla Klientów. 

14. Strony wspólnie postanawiają, że użytkownikiem Platformy dla Klientów mogą być w imieniu Kontrahenta wyłącznie 

osoby upoważnione przez niego do prowadzenia jego spraw związanych z prowadzoną przez niego działalnością 

gospodarczą / rolniczą, w tym do jego reprezentowania w zakresie składania zamówień / dyspozycji wysyłkowych 

Towarów, czy też dokonywania innych czynności związanych z prowadzoną przez niego działalnością.  

15. Strony uzgadniają, że udostępnienie przez Kontrahenta jakiejkolwiek osobie trzeciej loginu i hasła dostępowego do 

Platformy dla Klientów a także kodu autoryzacyjnego, będzie równoznaczne z udzieleniem przez Kontrahenta tej osobie 

upoważnienia do jej reprezentowania w zakresie opisanym w punkcie 14 Porozumienia przed Scandagra Polska. 

16. Kontrahent przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność (także w przypadku niezawinionej utraty loginu, hasła 

dostępowego, a także kodu autoryzacyjnego do Platformy dla Klientów) za wszelkie działania każdej osoby, która 

będzie korzystać z konta Kontrahenta na Platformie dla Klientów, za pomocą jego loginu, hasła dostępowego oraz kodu 

autoryzacyjnego Kontrahenta. 

17. Strony postanawiają, że Scandagra Polska bez podawania powodów może w każdym czasie zakończyć 

funkcjonowanie Platformy dla Klientów. Kontrahent z tego powodu nie może rościć sobie względem Scandagra Polska 

jakichkolwiek praw, żądań ani roszczeń. 

18. Strony uzgadniają, że niniejsze Porozumienie, a także zgoda na przetwarzanie danych osobowych (o której mowa 

w punkcie 4 Porozumienia), mogą zostać zawarte w formie pisemnej, a także w formie dokumentowej poprzez wysłanie 

drugiej stronie skanu podpisanego Porozumienia; w przypadku Kontrahenta na adres mailowy wskazany w punkcie 10 

Porozumienia; w przypadku Scandagra Polska na adres mailowy windykacja@scandagra.pl  

19. W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszego porozumienia znajdują zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego i inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 

20. Wszelkie spory wynikające z niniejszego porozumienia strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu 

powszechnego w Bydgoszczy. 

21. Niniejsze porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron 

 

Scandagra Polska      ______________________ 

 

 

 

Kontrahent      ______________________ 


