
 

 

 

ATMOTERM S.A. 
45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4 
e-mail:office@atmoterm.pl 
tel. +48 77 442 66 66, fax +48 77 442 66 95 
https://www.atmoterm.pl 

NIP 754 033 94 96, REGON 530600238 
Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000064312 

Kapitał zakładowy: 3105500 zł; Kapitał wpłacony: 3105500 zł 

Zamówienie e-usługi Ekowiedza 

          

  z dnia      
      

        

        

Dane Zamawiającego: 

Nazwa firmy, adres        E-mail    
   

      

  Telefon   

   

             

NIP     REGON   
         

 
 

Zamawiam odpłatny roczny dostęp do usługi Ekowiedza świadczonej drogą 

elektroniczną 

Cena netto [PLN] dla jednego użytkownika 
 

1.000,00 zł /rok  

 

Okres obowiązywania 

Zamówienia 
Liczba użytkowników Cena za okres rozliczeniowy (netto) 

1 rok licząc od dnia  

podpisania zamówienia 

  

Okres rozliczeniowy odpowiada okresowi obowiązywania Zamówienia 

 

Imię i nazwisko użytkownika: Adres e-mail: 
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Warunki świadczenia dostępu do e-usługi Ekowiedza 

1. Dostęp do usługi Ekowiedza świadczonej drogą elektroniczną (dalej jako „e-usługa”) świadczony jest 

w serwisie ekostrateg.com. 

2. Dostęp do Serwisu ekostrateg.com i e-usług oraz świadczenie SLA odbywa się na zasadach 

określonych w następujących regulaminach: 

1) Regulamin Serwisu „ekostrateg.com”, 

2) Regulamin e-usługi Ekowiedza. 

Regulaminy stanowią integralną część niniejszego Zamówienia i dostępne są na stronie 

www.ekostrateg.com.com/regulaminy. 

3. Zamawiający wyznacza do kontaktów i koordynacji realizacji przedmiotu Zamówienia: 

Imię i nazwisko Telefon Adres e-mail 

   

4. Wykonawca wyznacza do kontaktów i koordynacji realizacji przedmiotu Zamówienia: 

Imię i nazwisko Telefon Adres e-mail 

Aleksandra Banaś 539 906 083 kontakt@ekowiedza.com 

 Ponadto dane kontaktowe Wykonawcy znajdują się na stronie https://ekowiedza.com 

5. O każdej zmianie osoby, nr telefonu, adresu e-mail, podanych w pkt. 3 lub 4, Strony są zobowiązane 

powiadomić siebie wzajemnie w formie wiadomości e-mail. Powiadomienie o powyższych zmianach 

nie stanowi zmiany Zamówienia, wymagającej sporządzenia aneksu. 

6. Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do uzyskiwania informacji o zmianach Regulaminów, 

o których mowa w pkt. 2 oraz do ich akceptacji. 

7. W przypadku zgody Zamawiającego na przesyłanie faktur w formie elektronicznej należy znaczyć 

„TAK” w poniższej tabeli oraz podać adres e-mail na który mają być przesyłane faktury elektroniczne. 

W przypadku nie podania adresu lub nie zaznaczenia zgody, faktury będą przesyłane w formie 

papierowej. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej Wykonawca 

będzie przesyłał Zamawiającemu faktury z adresu e-mail: grzesik@atmoterm.pl. 

Zgoda na faktury w formie elektronicznej TAK  NIE  

Adres e-mail Zamawiającego do przesyłania 
faktur w formie elektronicznej  

 

8. W celu dokonania Zamówienia prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: 

kontakt@ekowiedza.com. 
 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Warunki Ogólne Zamówienia, stanowiące jego 

integralną część. 

 

Miejscowość, data 
 

Pieczęć i podpis Zamawiającego 
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OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

§ 1 

1. Przedmiot niniejszego Zamówienia obejmuje udzielenie dostępu do usługi Ekowiedza świadczonej drogą elektroniczną (dalej 
e-usługa). Dostęp do usługi Ekowiedza świadczonej drogą elektroniczną (dalej jako „e-usługa”) świadczony jest w serwisie 
ekostrateg.com. 

2. Okres dostępu do e-usługi, jak i liczbę użytkowników uprawnionych do korzystania z e-usługi określa Zamówienie. 
3. ATMOTERM S.A. (dalej jako Wykonawca) zobowiązuje się do przekazania danych dostępowych do e-usługi w terminie 

do 20 dni roboczych po przesłaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza Zamówienia na adres e-mail: 
kontakt@ekowiedza.com. 

§ 2 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za dostęp do e-usługi z góry za cały okres rozliczeniowy. 
2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Zamówienia, Zamawiający ureguluje każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
3. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego warunków niniejszego Zamówienia, Ogólnych Warunków Zamówienia lub 

Regulaminów o których mowa w Zamówieniu, a w szczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty za dostęp do e-
usługi, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania świadczenia usług wynikających z niniejszego Zamówienia do czasu 
uregulowania należności lub wypowiedzenia niniejszego Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku okres 
obowiązywania Zamówienia nie ulega wydłużeniu. 
 

§ 3 

1. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego warunków niniejszego Zamówienia, w tym Regulaminów, Wykonawca jest 
uprawniony do wypowiedzenia niniejszego Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, po bezskuteczny upływie 7 dniowego 
terminu, wyznaczonego Zamawiającemu w wezwaniu do zaprzestania naruszeń. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania, tak w okresie obowiązywania Zamówienia, jak również po jego zakończeniu, 
tajemnicy co do wszystkich danych pozyskanych przy wykonywaniu Zamówienia, a także innych informacji mogących mieć 
charakter poufny, dotyczących przedmiotu Zamówienia. 

2. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Użytkowników e-usługi o obowiązujących warunkach korzystania. Zamawiający 
jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia warunków niniejszego Zamówienia zarówno 
przez Zamawiającego, jak i przez Użytkowników. 

§ 5 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań 
wynikających z niniejszego Zamówienia, ograniczona jest do wartości wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy. 
Ograniczenie odpowiedzialności nie stosuje się, jeżeli szkoda zostanie wyrządzona przez Wykonawcę umyślnie. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 

§ 6 

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego, jego pracowników lub współpracowników przekazanych Wykonawcy 
na podstawie niniejszego Zamówienia jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4. 

2. Dane osobowe Zamawiającego, jego pracowników lub współpracowników będą przetwarzane w ramach prowadzonej przez 
Strony współpracy, w tym w celu zawarcia i wykonywania niniejszego Zamówienia oraz dochodzenia i ochrony przed 
ewentualnymi roszczeniami. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych określone są w Klauzuli 
Informacyjnej, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Zamówienia 

3. W związku z faktem, że dane osobowe pracowników lub współpracowników Zamawiającego nie zostały pozyskane przez 
Administratora bezpośrednio od tych osób, Administrator niniejszym upoważnia Zamawiającego, a ten przyjmuje do wykonania 
niezwłocznie, nie później niż z chwilą rozpoczęcia wykonywania niniejszego Zamówienia, obowiązek podania wszystkim 
osobom, których dane przekazał Administratorowi informacji zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków 
Zamówienia, stanowiących wypełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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). 

§ 7 

1. Wszelkie spory wynikłe z zawarcia i/lub realizacji Zamówienia rozpatruje Sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Zamówienia mogą być dokonane tylko za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod 

rygorem ich nieważności. Obowiązek ten nie dotyczy zmiany Regulaminów, o których mowa w formularzu Zamówienia oraz 
zmiany nazwy Serwisu, jego domeny oraz zmiany nazwy e-usługi, dla których wystarczające jest powiadomienie 
Zamawiającego w drodze wiadomości e-mail. 
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3. Integralną część niniejszego Zamówienia stanowią: 

• Regulamin Serwisu ekostrateg.com 

• Regulamin usługi Ekowiedza 
dostępne są na stronie www.ekostrateg.com.com/regulaminy; na życzenie Zamawiającego Wykonawca udostępni 

ww. regulaminy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu 

teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający (np. w formie wiadomości e-mail). 

• Załącznik nr 1 – Klauzula Informacyjna Wykonawcy. 
 

  

http://www.ekostrateg.com/regulaminy


Załącznik nr 1 - Klauzula Informacyjna 

 

Szanowni Państwo, 

ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez firmę 

ATMOTERM S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, w związku z zawarciem niniejszego Zamówienia. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, 

pod nr KRS 0000064312, o kapitale zakładowym w kwocie 3 105 500 zł w całości zapłaconym, NIP 7540339496, REGON 

530600238 

Z ATMOTERM S.A. można się skontaktować: 

• telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 77 442 66 66 

• pod adresem e-mail: rodo@atmoterm.pl 

• przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.atmoterm.pl 

• pisemnie na adres: ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, 

• osobiście w siedzibie ATMOTERM S.A. w Opolu, przy ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole. 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy ATMOTERM S.A.: 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

• zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umowy lub innych czynności niezbędnych do realizacji umowy [art. 6 lit 1b 
RODO]; 

• spełnienia ciążących na firmie ATMOTERM S.A. obowiązków prawnych wobec urzędów skarbowych [art.6 lit.1.c RODO], 
realizacji celów archiwizacyjnych [art. 6 lit. 1 c. RODO], 

• marketingowych 

• ochrony przed roszczeniami i dochodzeniem należności, 

• wewnętrznych celach administracyjnych,  

• analitycznych i statystycznych, badań satysfakcji ze współpracy z firmą ATMOTERM S.A. lub partnerami firmy, oraz satysfakcji 
z produktów lub usług [art. 6 lit.1 f RODO]. 

Źródło danych osobowych: 

ATMOTERM S.A. pozyskuje Pani/Pana dane bezpośrednio od Pani/Pana poprzez: formularz kontaktowy, telefon, korespondencję 

mailową/tradycyjną lub od kontrahenta firmy ATMOTERM S.A., w celu realizacji umowy, a także poprzez: źródła dostępne 

publicznie – rejestr PESEL, Krajowy Rejestr Sądowy, Centralną Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej, bazę REGON, 

Pani/Pana aktywność na firmowej stronie internetowej (www.atmoterm.pl); 

Kategorie odbiorców danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: upoważnione na podstawie 

obowiązujących przepisów – Sądy i Organy państwowe, podmioty świadczące usługi z zakresu doręczenia korespondencji 

i przesyłek; podmioty z którymi współpracuje firma ATMOTERM S.A., łącząc oferowane usługi lub produkty, podmioty świadczące 

różnego rodzaju usługi takie jak: drukarskie i archiwizacyjne; informatyczne i nowych technologii; marketingowe, komunikacyjne 

i analityczne; księgowo – finansowe; audytorskie i kontrolne; prawne i windykacyjne. 

Przekazywanie danych osobowych poza EOG: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu: 

• wykonania umowy do chwili jej rozwiązania lub wygaśnięcia; 

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umów lub roszczeń 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu; 

• marketingu bezpośredniego produktów i usług do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu, w którym 
występuje uzasadniony interes firmy ATMOTERM S.A. w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel lub do momentu 
wniesienia sprzeciwu; 

• badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi firmy ATMOTERM S.A., do momentu rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy jako czasu, w którym występuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo 
do momentu wniesienia sprzeciwu; 

• wypełnienia ciążących na firmie ATMOTERM S.A. obowiązków prawnych, do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa; 
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Prawa Podmiotu Danych Osobowych: 

Ma Pani/Pan prawo: 

• dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; 

• sprostowania lub uzupełnienia danych w przypadku, kiedy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez firmę 
ATMOTERM S.A. niezgodnie z rzeczywistością; 

• żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji 
uzasadnionego interesu ATMOTERM S.A.  

• otrzymania w ustrukturyzowanym formacie danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych do innego 
Administratora; 

• cofnięcia zgody na poszczególne cele przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadkach, w których 
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody. 

• do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku 
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.  

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania: 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. 

 


