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OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ CAIFU TRADING SP. Z O.O. 
Wersja obowiązująca dla umów zawartych od dnia 10.08.2020 roku 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1. Przedmiot OWU
Niniejsze Ogólne Warunki Umów (OWU) stanowią integralną część Umowy 
Ramowej i Zleceń zawieranych między Caifu Trading a Zleceniodawcą.  

§ 2. Definicje
1. Pojęcia używane w OWU, odpowiednio w liczbie mnogiej lub pojedynczej,

mają znaczenie określone w poniższych definicjach:
a. Caifu Trading – Caifu Trading spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Osadnicza 10,
51-515 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod
numerem 791218, NIP 8952207178, kapitał zakładowy: 5.000,-
złotych;

b. Koszty – wydatki, opłaty i inne należności (np. opłaty portowe,
opłaty frachtowe, cła, podatki), których poniesienie jest niezbędne do
wykonania Usług i których wysokość jest niezależna od Caifu Trading;

c. OWU – niniejszy dokument;
d. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z

dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych);

e. Strony – Caifu Trading oraz Zleceniodawca;
f. Usługi – Analiza Rynku, Kontrola Towarów lub Dostawcy, Transport

Towarów, Wyszukanie Dostawcy, Pośrednictwo w Imporcie;
g. Umowa Ramowa – umowa zawarta przez Strony stanowiąca

podstawę odpłatnego świadczenia Usług przez Caifu Trading na rzecz
Zleceniodawcy na podstawie Zlecenia;

h. Zlecenie – umowa Stron określająca szczegółowe warunki
świadczenia konkretnej Usługi, a w szczególności: zakres Usług,
specyfikację i ilość towarów, wysokość wynagrodzenia i Kosztów,
terminy płatności, termin wykonania Usług;

i. Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka
organizacyjna będąca przedsiębiorą, która w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej podpisała Umowę Ramową.

2. Definicje określone w OWU mają zastosowanie również do treści Umów
Ramowych i Zleceń.

§ 3. Zawieranie Zleceń
3. Podstawą realizacji Usług przez Caifu Trading na rzecz Zleceniodawcy jest

Zlecenie.
4. Do zawierania Zleceń uprawniony jest Zleceniodawca, który podpisał

Umowę Ramową. Umowa Ramowa wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

5. Do zawarcia Zlecenia dochodzi przez akceptację oferty sporządzonej przez
Caifu Trading przedstawioną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Zleceniodawcy.

6. Zapytanie ofertowe może być złożone przez Zleceniodawcę w dowolnej
formie.

7. Zapytanie ofertowe powinno określać co najmniej:
a. rodzaj, ilość i specyfikację towaru, którego nabyciem lub importem

zainteresowany jest Zleceniodawca;
b. oczekiwany zakres Usług;
c. inne istotne informacje mające znaczenie dla wykonania Usług.

8. Caifu Trading może odmówić złożenia oferty bez podania przyczyny
niezwłocznie zawiadamiając o tym Zleceniodawcę.

9. Zleceniodawca może zaakceptować przyjęcie oferty odsyłając podpisany
egzemplarz oferty przesyłką pocztową bądź kurierską lub drogą
elektroniczną odsyłając skan podpisanej oferty. Inna forma potwierdzenia
przyjęcia oferty, w szczególności ustna, nie będzie skuteczna.

10. Oferta może określać termin, w którym możliwe jest jej przyjęcie. W razie
wątpliwości przyjmuje się, że oferta wiąże przez okres 7 dni od dnia jej
udostępnienia Zleceniodawcy.

§ 4. Kolizje
11. W przypadku istnienia sprzeczności pomiędzy Umową Ramową a OWU,

zastosowanie mają postanowienia Umowy Ramowej.
12. W przypadku sprzeczności między Zleceniem a Umową Ramową lub OWU,

zastosowanie mają postanowienia Zlecenia.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG 

§ 5. Analiza Rynku
1. Przedmiotem Analizy Rynku jest zobowiązanie Caifu Trading do dokonania

analizy wymagań formalno-prawnych obowiązujących w zakresie nabycia

lub importu towarów pomiędzy określonymi obszarami w zamian za 
wynagrodzenie.  

2. Analiza Rynku prowadzi do wygenerowania udostępnianego Zleceniodawcy
raportu prezentującego dokonane ustalenia.

3. Raport sporządzany jest w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu jego
opracowania. Caifu Trading nie jest zobowiązane do późniejszej aktualizacji
raportu w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany interpretacji
przepisów ani do informowania Zleceniodawcy o takich zmianach.

4. Raport z Analizy Rynku jest udostępniany Zleceniodawcy w formie
elektronicznej.

§ 6. Wyszukanie Dostawcy
1. Przedmiotem wyszukania dostawcy jest zobowiązanie Caifu Trading do

wyszukania na określonym obszarze dostawcy towarów o określonej przez
Zleceniodawcę specyfikacji i przekazanie Zleceniodawcy danych tego
dostawcy w zamian za wynagrodzenie.

2. Caifu Trading na swoją odpowiedzialność może dokonać Wyszukania
Dostawcy przy pomocy podwykonawcy.

3. Caifu Trading nie ponosi odpowiedzialności za dostawcę, w szczególności
nie odpowiada za skutki wynikłe z podpisania jakichkolwiek umów lub
porozumień pomiędzy Zleceniodawcą a dostawcą.

§ 7. Kontrola Towarów lub Dostawcy
1. W ramach Kontroli Towarów lub Dostawcy Caifu Trading w zamian za

wynagrodzenie zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu lub kontroli.
2. Audyt obejmuje w szczególności weryfikację:

a. istnienia określonego dostawcy,
b. podstawowych informacji o dostawcy (dane rejestrowe, adresy,

numery rachunków bankowych),
c. rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej przez danego

dostawcę,
3. Kontrola obejmuje w szczególności weryfikację towaru produkowanego

przez dostawcę na dowolnym etapie jego produkcji pod kątem jakości i
zgodności ze specyfikacją.

4. Kontrola Towarów lub Dostawcy prowadzona jest w oparciu o
międzynarodowe normy i standardy AQL (Acceptable Quality Limit) przy
wykorzystaniu urządzeń i wyposażenia dostępnego u dostawcy lub
będącego w posiadaniu podmiotu dokonującego kontroli w czasie jej
wykonywania.

5. Caifu Trading na swoją odpowiedzialność może dokonać Kontroli Towarów
lub Dostawcy przy pomocy podwykonawcy.

6. Po przeprowadzeniu Usługi Kontroli Towarów lub Dostawcy Caifu Trading
przekaże Zleceniodawcy raport z kontroli w formie elektronicznej.

§ 8. Transport Towarów
1. Przedmiotem Transportu Towarów jest odpłatne pośrednictwo Caifu

Trading w organizacji transportu towarów pomiędzy określonymi
miejscami.

2. Do Transportu Towarów odpowiednie zastosowanie mają Ogólne Polskie
Warunki Spedycyjne OPWS 2010.

§ 9. Pośrednictwo w Imporcie
1. Przedmiotem Pośrednictwa w Imporcie jest zawieranie umów nabycia

towarów na zlecenie Zleceniodawcy.
2. W ramach Pośrednictwa w Imporcie Caifu Trading w zależności od treści

Zlecenia:
a. wyłącznie negocjuje z dostawcą warunki nabycia towarów, a ich

ostatecznej akceptacji i zawarcia umowy dokonuje Zleceniodawca
bądź

b. negocjuje z dostawcą warunki nabycia towarów i dokonuje czynności
prawnej (zawarcia umowy) w imieniu Zleceniodawcy albo w imieniu
własnym, ale na rzecz Zleceniodawcy.

3. Częścią Pośrednictwa w Imporcie mogą być również:
a. Analiza Rynku;
b. Wyszukanie Dostawcy;
c. Transport Towarów;
d. Kontrola Towarów lub Dostawcy;

4. Szczegółowy zakres Pośrednictwa w Imporcie określa Zlecenie.
5. W przypadku gdy Pośrednictwo w Imporcie będzie dotyczyło współpracy z

dostawcą wyszukanym na rzecz Zleceniodawcy przez Caifu Trading
(Wyszukanie Dostawcy), wówczas Caifu Trading przysługuje wyłączność w
zakresie wykonywania na rzecz Zleceniodawcy Usług we współpracy. z
takim dostawcą zarówno w okresie obowiązywania Umowy Ramowej jak i
w okresie 5 lat licząc od daty zakończenia realizacji ostatniego Zlecenia
złożonego na jej podstawie („Prawo Wyłączności”).

6. Prawo Wyłączności nie dotyczy przypadku, gdy Pośrednictwo w Imporcie
realizowane jest we współpracy z dostawcą, którego dane przekazał Caifu
Trading Zleceniodawca.
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7. W przypadku naruszenia Prawa Wyłączności, Zleceniodawca zobowiązuje
się do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 złotych za każdy
przypadek naruszenia.

8. Za naruszenie przez Zleceniodawcę Prawa Wyłączności uznaje się również
współpracę z dostawcą przez:
a. osoby prawne, w których Zleceniodawca pełni jakiekolwiek funkcje lub

stanowiska, w szczególności w których posiada udziały lub akcje,
których jest wspólnikiem lub w których członkiem organów,

b. małżonka, osobę pozostającą w stałym pożyciu, wstępnych, zstępnych
i rodzeństwo Zleceniodawcy,

c. podmiot, któremu Zleceniodawca doradza na jakiejkolwiek podstawie
prawnej.

d. podmiot, z którym Zleceniodawca pozostaje w stosunku pracy lub z
którym zawarł inną umowę stanowiąca podstawę zatrudnienia, w
szczególności umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

§ 10. Płatności i rozliczenia
1. Wysokość, termin płatności i sposób płatności wynagrodzenia

przysługującego Caifu Trading z tytułu realizacji Usług każdorazowo określa
treść Zlecenia.

2. Zlecenie lub Umowa Ramowa określa również walutę rozliczeniową. W
braku odmiennych postanowień przyjmuje się, że wszelkie rozliczenia będą
realizowane w złotych polskich (PLN).

3. Wartość waluty obcej określa się według kursu stosowanego przez Alior
Bank w dniu wystawienia faktury.

4. Zleceniodawca będzie regulował należności wynikające ze Zlecenia na
rachunek bankowy Caifu Trading wskazany na fakturze VAT lub na innym
dokumencie księgowym.

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku
bankowego Caifu Trading.

6. Wysokość przewidywanych Kosztów określa Zlecenie. Określenie wysokości
Kosztów nie ma charakteru wiążącego. Ich wysokość może ulec zmianie w
szczególności na skutek zmiany przepisów prawa.

7. Wynagrodzenie oraz zaliczka na Koszty są regulowane przez Zleceniodawcę
z góry. Uregulowanie wynagrodzenia oraz zaliczki na Koszty jest warunkiem
przystąpienia do realizacji Usług przez Caifu Trading.

8. Ciężar poniesienia Kosztów i skutki zaniechania tych obowiązków obciążają
Zleceniodawcę.

9. Po zakończeniu realizacji Usług, Caifu Trading dokona rozliczenia zaliczek
na Koszty. W przypadku nadpłaty Caifu Trading dokona zwrotu stosownej
kwoty na rzecz Zleceniodawcy. W przypadku gdy wpłacone zaliczki na
poczet Kosztów nie pokryły rzeczywiście poniesionych Kosztów,
Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania
odpowiedniej kwoty.

10. W przypadku opóźnienia w terminie płatności, Caifu Trading może domagać
się zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki
płatne będą na podstawie właściwego dokumentu księgowego
wystawionego przez Caifu Trading.

11. Jeżeli termin płatności nie został określony inaczej, Zleceniodawca
zobowiązany jest do uregulowania wynagrodzenia w terminie 30 dni od
doręczenia faktury VAT.

12. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
Faktury będą wysyłane na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie
Ramowej lub Zleceniu, a w przypadku niewskazania adresu poczty
elektronicznej bądź w przypadku wskazania adresu błędnego faktury będą
wysyłane w formie papierowej na adres Zleceniodawcy za dodatkową
opłatą w wysokości 10,00 złotych netto.

13. Reklamacje dotyczące faktury lub innego dokumentu księgowego
Zleceniodawca zgłasza niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania.

14. W razie wątpliwości Strony przyjmują, że wszelkie opłaty i stawki
wynagrodzenia określone w Umowie Ramowej lub Zleceniu są stawkami
wyrażonymi w kwotach netto, tj. bez podatku VAT, jeśli taki należy doliczyć.

15. Wynagrodzenie Caifu Trading określone w Zleceniu ma charakter
kosztorysowy.

§ 11. Wstrzymanie świadczenia Usług
Caifu Trading jest uprawnione do wstrzymania świadczenia Usług w przypadku 
opóźnienia w terminie płatności wynagrodzenia bądź zaliczki na Koszty 
przekraczającego 10 dni do czasu uregulowania wszystkich zaległości wraz z 
odsetkami lub zabezpieczenia zapłaty w uzgodniony sposób.  

§ 12. Terminy
1. Termin wykonania Usługi określa każdorazowo Zlecenie.
2. Termin wykonania Usługi ulega odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku,

gdy pierwotnie ustalony termin nie mógł być zachowany z przyczyn
leżących po stronie Zleceniodawcy  lub z innych przyczyn niezależnych od
Caifu Trading, które zaistniały pomimo dochowania należytej staranności
przez Caifu Trading.

§ 13. Podwykonawcy
1. Caifu Trading może powierzyć wykonanie Usług w całości lub w

poszczególnych częściach osobie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania
zgody Zleceniodawcy.

2. Caifu Trading nie ponosi odpowiedzialności, za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania przez osoby trzecie, którymi
posługuje się przy wykonaniu Usług, chyba że ponosi winę w wyborze.

§ 14. Udzielenie pełnomocnictwa
1. Przez złożenie Zlecenia Zleceniodawca udziela Caifu Trading na czas

trwania wykonywania Usługi objętej tym Zleceniem pełnomocnictwa do
występowania przed osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi
jednostkami organizacyjnymi, przed właściwymi organami
administracyjnymi oraz podejmowania w jego imieniu i na jego rzecz
wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z
realizacją tej Usługi.

2. Pomimo udzielenia pełnomocnictwa Caifu Trading może żądać, żeby
poszczególne czynności w ramach Usług zostały wykonane bezpośrednio
przez Zleceniodawcę.

3. W zakresie w jakim okaże się to niezbędne, Zleceniodawca może być
zobowiązany do podpisania odrębnego dokumentu pełnomocnictwa.
Odmowa współdziałania w tym zakresie może stanowić przejaw zwłoki
Zleceniodawcy w wykonaniu jego zobowiązań.

§ 15. Obowiązek współdziałania
1. Zleceniodawca jest zobowiązany do współdziałania z Caifu Trading w

szczególności przez:
a. udzielanie wszelkich informacji, wyjaśnień lub dokumentów

niezbędnych do wykonania Usług, w tym specyfikacji, rodzaju oraz
ilości towarów będących przedmiotem Usług lub danych dostawcy,

b. informowanie o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na
wykonanie Usług,

c. współdziałanie w czynnościach zmierzających do ustalenia daty oraz
miejsca odbioru i dostarczenia towarów,

d. terminowego pokrywania wszelkich Kosztów bądź wnoszenia
stosowych zaliczek na pokrycie Kosztów,

e. niezwłoczne informowanie o wskazówkach co do sposobu wykonania
Zlecenia w zakresie w jakim będzie to niezbędne.

2. Zleceniodawca odpowiada za prawdziwość, dokładność i kompletność
przekazywanych informacji oraz za autentyczność udostępnianych
dokumentów.

§ 16. Odpowiedzialność
1. Caifu Trading ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Umowy

Ramowej lub Zlecenia, przy czym odpowiedzialność ta w ramach każdego
Zlecenia jest ograniczona do wysokości 100% wynagrodzenia brutto.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Caifu Trading z tytułu utraconych
korzyści.

3. Caifu Trading nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy Ramowej lub Zlecenia będące skutkiem
zaniechań Zleceniodawcy, w szczególności zaniechań dotyczących
obowiązku współdziałania z Caifu Trading.

4. Caifu Trading działając jako pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za
działania i zaniechania innych podmiotów uczestniczących w realizacji
Usług, tj. w szczególności za działania przedsiębiorstw transportowych,
agencji celnych itp., chyba, że ponosi winę w wyborze.

5. Caifu Trading w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez dostawcę lub
wady towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie Zleceniodawca może
zgłaszać wyłącznie w stosunku do dostawcy lub innych podmiotów
odpowiedzialnych.

6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Umowy na
skutek działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności
zdarzenie niezależne od Strony i niemożliwe do przewidzenia, tj. m. in.
powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienie
ziemi, epidemie, przypadki związane z niecodziennym zachowaniem
zbiorowości – zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne, działania
władzy państwowej (zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów
itp.).

§ 17. Kary umowne
1. Kary umowne określone w OWU, Umowie Ramowej lub w Zleceniu nie

wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej.

2. Kary umowne o których mowa w ust. 1 powinny być zapłacone w terminie
7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego zapłatę kary, bez
konieczności odrębnego wezwania.

§ 18. Rozwiązanie Umowy Ramowej lub Zlecenia
1. Caifu Trading może rozwiązać Umowę Ramową lub Zlecenie ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku:
a. zwłoki w zapłacie wynagrodzenia lub jakiejkolwiek innej należności na

rzecz Caifu Trading przekraczającej 30 dni,
b. odmowy przez Zleceniodawcę pokrycia Kosztów,
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c. rażącego naruszenia przez Zleceniodawcę warunków współpracy z
Caifu Trading, w szczególności w przypadku braku możliwości
skontaktowania się z Zleceniodawcą w sytuacji wymagającej
poniesienia dodatkowych Kosztów lub podjęcia decyzji w przedmiocie
dalszego sposobu wykonania Zlecenia.

2. Zleceniodawca może rozwiązać Zlecenie w przypadku, gdy Caifu Trading w
sposób rażący nie wykonuje w całości lub w znacznej części swoich
obowiązków względem Zleceniodawcy; w takim wypadku Zleceniodawca
uprzednio wezwie Caifu Trading na piśmie do należytego wykonania tych
obowiązków w dodatkowym terminie 30 dni.

3. W przypadku rozwiązania przez Caifu Trading Zlecenia w przypadkach
określonych w OWU, Caifu Trading jest uprawnione do żądania od
Zleceniodawcy:
a. całości poniesionych przez Caifu Trading Kosztów niezbędnych do

wykonania Usługi,
b. całości wynagrodzenia niezależnie od tego jaka część Usługi

rzeczywiście została wykonana.
4. Rozwiązanie Zlecenia nie powoduje rozwiązania Umowy Ramowej.
5. Rozwiązanie Umowy Ramowej nie skutkuje rozwiązaniem Zleceń. Do czasu

zakończenia realizacji Zleceń zastosowanie do nich mają OWU oraz Umowa
Ramowa.

6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy Ramowej lub Zlecenia w żadnym
wypadku nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku rozliczenia wynagrodzenia
za wykonane już czynności i rozliczenia poniesionych Kosztów.

§ 19. Poufność
1. Strony zobowiązane się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji

dotyczących ich współpracy oraz informacji uzyskanych w związku ze
świadczeniem Usług. Każda Strona ponosi odpowiedzialność za osoby,
które pozostają z nią w stosunku pracy oraz wykonują obowiązki w oparciu
o umowy cywilnoprawne, a także za podmioty i osoby trzecie, którym zleci
wykonanie choćby niektórych czynności w ramach Usług.

2. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku
zachowania poufności, Strona, która naruszyła ten obowiązek zobowiązana
jest do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w kwocie 10.000,00
PLN za każdy przypadek naruszenia.

§ 20. Zakaz zatrudniania pracowników
1. W okresie wykonywania Usług przez Caifu Trading na rzecz Zleceniodawcy

jak również w ciągu 3 lat licząc od daty zakończenia realizacji ostatniego
Zlecenia na rzecz Zleceniodawcy przez Caifu Trading, Strony zobowiązane
się do wzajemnego nie zatrudniania lub nie nawiązywania współpracy na
innej podstawie prawnej z osobami zatrudnionymi lub współpracującymi z
drugą Stroną, a także z osobami, którym powierzono wykonanie niektórych
czynności w ramach realizacji Usług na rzecz drugiej Strony, bez zgody
drugiej Strony wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.

2. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, Strona
która dokonała takiego naruszenia zobowiązana jest do zapłaty na rzecz
drugiej Strony kary umownej w kwocie 50.000,00 PLN za każdy przypadek
naruszenia.

§ 21. Komunikacja Stron
1. Wszelka komunikacja między Stronami będzie prowadzona listami

poleconymi, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną.
2. Szczegółowe dane adresowe Stron określone są w Zleceniu lub Umowie

Ramowej.
3. Strony zobowiązane są do informowania się o zmianie swoich danych, w

tym w szczególności danych kontaktowych określonych w Umowie
Ramowej lub Zleceniu. W razie uchylenia temu obowiązkowi doręczenie na
ostatni adres Strony uznaje się za skuteczne.

4. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną każda ze Stron jest
odpowiedzialna za zapewnienie, że żadna osoba nieuprawniona nie będzie
mogła korzystać z kont przeznaczonych do komunikacji pomiędzy Stronami.

§ 22. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Caifu Trading.
2. Zleceniodawca może kontaktować się z Caifu Trading w każdym przypadku

dotyczącym jego danych osobowych: telefonicznie, drogą
korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w OWU,
Umowie Ramowej lub na dane kontaktowe wskazane na stronie
internetowej Caifu Trading.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy Ramowej i
Zleceń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Caifu Trading w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
oraz w prawnie uzasadnionym interesie Caifu Trading, tj. w celach
prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług Caifu Trading na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą przechowywane
przez okres realizacji Umowy Ramowej i Zleceń oraz po ich wygaśnięciu do
końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wynikającego z
właściwych przepisów prawa.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i
realizacji Umowy Ramowej i Zleceń.

5. Caifu Trading może przekazywać dane osobowe innym administratorom
(np. przewoźnikom, dostawcom) oraz angażować zewnętrznych

dostawców usług (np.  podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe, 
prawne, dystrybucyjne lub IT,) do przetwarzania danych Zleceniodawcy w 
imieniu Caifu Trading. 

6. W celu niezbędnym do realizacji Zleceń dane osobowe Zleceniodawcy mogą
być przekazywane poza obszar EOG.

7. Zleceniodawcy przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

8. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§23.  Klauzula salwatoryjna
W przypadku gdy którekolwiek z postanowień OWU, Umowy Ramowej lub 
Zlecenia okaże się nieważne, dokumenty te zachowują ważność w pozostałym 
zakresie.  

§ 24. Cesja
Zleceniodawca zgadza się na to, aby Caifu Trading mogło przenieść wszelkie 
długi i wierzytelności wynikające ze stosunków prawnych pomiędzy Stronami na 
inny podmiot.  

§ 25. Wybór prawa i jurysdykcji
Do spraw związanych z wykonaniem Umów ramowych i zleceń zastosowanie 
mają przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory prawne z tych stosunków Strony 
poddają jurysdykcji sądów polskich. 

§ 26. Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy Ramowej lub Zlecenia będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Caifu 
Trading.  

§ 27. Kilka wersji językowych
W przypadku sporządzenia OWU, Umowy Ramowej lub Zlecenia w kilku 
wersjach językowych, rozstrzygające znaczenie ma polska wersja językowa.  

§ 28. Wprowadzanie zmian
Wszelkie zmiany Umowy Ramowej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Nie dotyczy do zmian Zlecenia. 

§ 29. Zmiana OWU
Zmiana OWU następować będzie przez przesłanie Zleceniodawcy informacji o 
zmianie i zakresie zmian oraz przez jednoczesne opublikowanie zmienionej 
treści OWU na stronie internetowej Caifu Trading.  

§ 30. Akceptacja OWU
Zawarcie Umowy Ramowej bądź zawarcie Zlecenia oznacza akceptację przez 
Zleceniodawcę treści OWU.  




