Warszawa, dnia 1 września 2017 r.
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ONICO OIL S.A. /OWU/

§1
/definicje/
Ilekroć Umowie zostaną użyte z wielkich liter poniższe sformułowania, będą one miały treść określoną w tym
paragrafie.
a. Produkty – produkty przemysłowe, które Onico Oil SA sprzedaje Klientowi
b. Strony – Onico Oil SA i Klient
c. Usługi – usługi świadczone przez Onico Oil SA na rzecz Klienta, z wyłączeniem usług serwisowych
świadczonych na podstawie odrębnej, pisemnej umowy,
d. Miejsce Dostawy – obiekt (magazyn, zakład produkcyjny itp.) na terenie Polski wskazany w zamówieniu przez
Klienta, jako adres dostawy Produktów
e. Sprzęt – urządzenia udostępniane przez Onico Oil SA Klientowi do używania w związku ze sprzedażą
Produktów;
f. Informacje poufne – wszystkie dane i informacje merytoryczne – włączając między innymi informacje
ujawnione w związku z zawarciem i treścią Zlecenia i Potwierdzenia Zlecenia – odnoszące się do drugiej
Strony i jej działalności gospodarczej, otrzymane lub uzyskane kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób, dotyczące
zawarcia i wykonywania Umowy, w szczególności: informacje na temat Produktów, oprogramowania
użytkowanego przez Strony, oraz wszelkie inne informacje, które powinny być rozsądnie uważane za mające
wartość handlową;
g. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz
posiadająca zdolność prawną, będąca nabywcą Usługi lub Produktu;
h. Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie woli Onico Oil S.A. stanowiące potwierdzenie zawarcia Umowy
sprzedaży Produktów lub o świadczenie Usług, przekazane w formie elektronicznej, przy czym do zachowania
elektronicznej formy czynności prawnej nie jest wymagane opatrzenie oświadczenia woli w postaci
elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub pisemnej przez Onico Oil SA do Klienta w
referencji do Zamówienia;
i.
Siła wyższa - zdarzenie lub okoliczność , na które dana Strona nie ma wpływu i któremu nie mogła zapobiec,
ani którego nie mogła przewidzieć, pomimo podjęcia rozsądnie możliwych i ekonomicznie uzasadnionych
działań, na skutek którego Strona dotknięta takim działaniem nie jest w stanie wykonać jednego lub większej
liczby swoich zobowiązań, w tym między innymi: powodzie, rozruchy, pożary, sabotaże, zamieszki, działania
wojenne lub nałożenie embargo lub inne krajowe lub międzynarodowe katastrofy, akty terroryzmu, strajki,
zakazy wstępu, spory pracownicze lub akcje protestacyjne, blokady lub embargo, awarie dostaw energii,
paliw, transportu, sprzętu lub innych dóbr lub usług, które są wymagane w związku z realizacją OWU;
j.
Umowa - umowa, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów lub świadczenie Usług, zawarta w dowolnej
formie pomiędzy Onico Oil SA oraz Klientem, w tym poprzez złożenie oświadczeń woli (Zamówienie oraz
Potwierdzenie Zamówienia) przez Strony w formie elektronicznej, tj. poprzez wprowadzono oświadczenia
woli do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga Strona mogła zapoznać się z jego
treścią, przy czym do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej nie jest wymagane opatrzenie
oświadczenia woli w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, której integralną
część stanowi niniejsze OWU;
k. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące wniosek o zakup Produktów lub Usług, złożony w formie
elektronicznej, przy czym do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej nie jest wymagane
opatrzenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
pisemnej przez Klienta do Onico Oil SA.
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§2
/postanowienia ogólne/
Wszelka korespondencja będzie dokonywana w formie elektronicznej, faxem lub pisemnie przesyłką poleconą za
potwierdzeniem wysłania na adres Strony wskazany w Zamówieniu lub Potwierdzeniu Zamówienia.
Pisemne zawiadomienia, oświadczenia i faktury uznaje się za skutecznie doręczone:
a. w przypadku wysłania przesyłką priorytetową – w dni, w którym przesyłka została dostarczona na adres
Strony lub, jeżeli została dostarczona w dniu nie będącym dniem roboczym, w pierwszym dniu
roboczym następującym po dniu, w którym zostały dostarczona;
b. w przypadku wysłania faksem i uzyskania potwierdzenia prawidłowego odbioru - w dniu dokonania
przekazu faksowego, jeżeli nastąpiło to przed godziną 16.00 (według czasu odbiorcy) w dniu roboczym,
a w pozostałych przypadkach o godz. 09.00 (według czasu odbiorcy) w pierwszym dniu roboczym po
wysłaniu przekazu;
c. w przypadku korespondencji w formie elektronicznej – w dniu, w którym korespondencja została
wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby odbiorca mógł zapoznać się z
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jej treścią, jeżeli nastąpiło to przed godziną 16.00 (według czasu odbiorcy) w dniu roboczym, a w
pozostałych przypadkach o godz. 09.00 (według czasu odbiorcy) w pierwszym dniu roboczym po
wysłaniu przekazu.
Każda ze Stron jest uprawniona do zmiany jej danych adresowych za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony.
Taka zmiana będzie skuteczna od następnego dnia roboczego, po dniu, w którym informacja została doręczona
drugiej Stronie.
Strony zobowiązują się, że będą postępowały zgodnie z wszelkimi odpowiednimi przepisami prawa, wykonując
postanowienia Umowy, w tym OWU. W szczególności Klient zobowiązany jest wykonywać niniejszą umowę
zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska i przeciwpożarowej.
OWU jest udostępniana na stronie internetowej Onico Oil SA pod adresem URL: www.onico-oil.pl, o czym Onico
Oil SA poinformuje Klienta w Potwierdzeniu Zamówienia.
W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakiejkolwiek części
OWU, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałej części. W przypadku zaistnienia wspomnianych okoliczności
OWU winna być stosowana bez nieważnych postanowień.
OWU podlega prawu polskiemu.
Wszelkie spory, powstałe z lub w związku z niniejszym OWU, będą wnoszone do rozstrzygnięcia pod jurysdykcję
sądów polskich właściwych wg siedziby Onico Oil SA (Oddział w Polsce).
Żadne postanowienie OWU nie powinno być interpretowane jako:
• ustanowienie Klienta dystrybutorem Onico Oil SA, agentem (przedstawicielem) lub jego oddziałem
• stworzenie relacji powierniczej pomiędzy Stronami
• upoważniające Klienta do zawarcia jakiekolwiek zobowiązania na rzecz Onico Oil SA, lub
• przyznanie Klientowi jakiegokolwiek prawa albo licencji w zakresie któregokolwiek znaku handlowego
albo własności intelektualnej Onico Oil SA
§3
/przedmiot OWU/
Strony dopuszczają zawarcie Umowy sprzedaży Produktów lub o świadczenie Usług w dowolnej formie w tym w
formie elektronicznej.
Zawarcie Umowy w formie elektronicznej następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczeń woli stanowiącego
Zamówienie i złożenie przez Onico Oil SA oświadczeń woli w formie elektronicznego stanowiącego Potwierdzenia
Zamówienia. Do zawarcia Umowy sprzedaży na podstawie zamówienia Klienta dochodzi z chwilą doręczenia
Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Onico Oil SA.
Na potrzeby niniejszego OWU do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie
oświadczenia woli w postaci elektronicznej, tj. wprowadzenie go do środka komunikacji elektronicznej w taki
sposób, żeby druga Strona mogła zapoznać się z jego treścią, przy czym do zachowania elektronicznej formy
czynności prawnej nie jest wymagane opatrzenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Dla uniknięcia wątpliwości, Strony wyraźnie wyłączają możliwość zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub o
świadczenie Usług wskutek milczącego przyjęcia oferty którejkolwiek ze Stron, zgodnie z art. 68 2 kodeksu
cywilnego.
Niniejsza Umowa określa warunki sprzedaży Produktów, oraz świadczenia Usług przez Onico Oil SA na rzecz
Klienta. OWU stanowi integralną część Umowy. Umowa reguluje całość stosunków między Stronami, zastępując
wszystkie poprzednio zawarte umowy, lub porozumienia, w zakresie sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług.
Niniejsze OWU oraz Umowa stanowią całkowite porozumienie Stron w zakresie sprzedaży Produktów i
świadczenia Usług. Jakiekolwiek warunki przedstawione przez Klienta Onico Oil SA (na przykład w złożonym
zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia, dokumentacji, czy też na innej podstawie) nie dające się pogodzić z
treścią OWU i Umowy nie stanowią części Umowy. Treść OWU może być przyjęta przez Klienta jedynie bez
zastrzeżeń. Onico Oil SA sprzeciwia się włączeniu do stosunków między Stronami postanowień sprzecznych z
OWU.
Jeżeli, więcej niż jeden podmiot jest wymieniony w Umowie jako Klient, wówczas ich odpowiedzialność jest
solidarna.
§4
/Zamówienia/
Zamówienie Klienta składane jest Onico Oil SA pisemnie, drogą faksową lub pocztą elektroniczną i winno
wskazywać: (i) rodzaj Produktu lub Usługi, (ii) ilości (w tym rodzaj i wielkość opakowań) Produktów, (ii) termin
dostawy lub realizacji Usług oraz (iv) miejsce dostarczenia Produktów lub realizacji Usług. Dla swej ważności nie
jest wymagane by Zamówienie było złożone na formularzu.
Każde Zamówienie złożone przez Klienta, uznane będzie za złożone na warunkach, zawartych w OWU.
Zamówienie będzie wiążące dla Stron, gdy Onico Oil SA potwierdzi jego przyjęcie Klientowi.
Potwierdzając zamówienie Klienta, Onico Oil SA może potwierdzić je w całości lub wybranej części, w
szczególności może: (i) ograniczyć ilość i rodzaj Produktów lub zakres świadczonych Usług, (ii) zmienić termin
dostawy Produktów lub realizacji Usług, lub ograniczyć ilość wskazanych w Zamówieniu miejsc dostawy
Produktów lub realizacji Usług, (iii) wskazać ostateczną cenę Produktu lub Usługi.
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§5
/dostawy/
Onico Oil SA dostarcza Produkty lub świadczy Usługi w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia.
Dostawę uznaje się za zrealizowaną w momencie, gdy, Onico Oil SA dokona rozładunku Produktów ze środka
transportu w Miejscu Dostawy. Klient ma obowiązek potwierdzenia realizacji dostawy na przedstawionym
dokumencie dostawy. W sytuacji bezpodstawnej odmowy Klienta w zakresie potwierdzenie realizacji dostawy,
Onico Oil SA jest uprawnione do jednostronnego potwierdzenia dostawy produktów lub zrealizowania Usługi.
Onico Oil SA realizuje dostawy Produktów samodzielnie lub przez wybrany przez siebie podmiot.
Onico Oil SA może powstrzymać się z dostarczeniem Produktów lub realizacją Usług objętych Potwierdzeniem
Zamówienia, aż do czasu dokonania przez Klienta całkowitej zapłaty za poprzednio dostarczone Produkty lub
świadczone Usługi. Po otrzymaniu takiej zapłaty Onico Oil SA wskaże Klientowi termin realizacji wstrzymanej
dostawy Produktu lub realizacji wstrzymanej Usługi.
Klient zobowiązany jest zapewnić warunki prawidłowego i bezpiecznego rozładunku Produktów lub realizacji
Usług przez Onico Oil SA w Miejscu Dostawy w dacie dostawy Produktu lub realizacji Usługi. Onico Oil SA może
odmówić realizacji dostawy Produktu lub Usługi jeśli nie uzna przygotowanych przez Klienta warunków, w tym
rozładunku za bezpieczne. Onico Oil SA może także wstrzymać kolejne dostawy Produktów lub realizacji Usług, aż
do momentu, w którym uzna, że przygotowane przez Klienta warunki rozładunku lub realizacji Usług są
bezpieczne.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie odpowiednich środków oraz sprzętu do odbioru i
rozładunku Produktów oraz przechowywanie Produktów po ich dostarczeniu, a także wymaganych dla realizacji
Usługi.
Własność dostarczonych Produktów oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, jak również korzyści i
ciężary związane z posiadaniem Produktów przechodzą na Klienta z chwilą zrealizowania dostawy.
§6
/cena, koszty, wynagrodzenie, płatności/
Klient nabywa Produkty lub Usługi po cenach potwierdzonych przez Onico Oil SA w Potwierdzeniu Zamówienia.
Ceny uzgadniane są w wartościach netto, tj. do uzgodnionych cen doliczany jest podatek VAT wg stawki z daty
powstania obowiązku podatkowego. Jeśli ceny są podane w EUR, są one przeliczane na PLN wg średniego kursu
NBP z dnia wystawienia faktury. Jeśli uzgodnione ceny podawane są w wariancie „z akcyzą” i „bez akcyzy” Klient w
Zamówieniu zobowiązany jest wskazać wybrany przez siebie wariant. W sytuacji brak dokonania wyboru wariantu
ceny, Onico Oil SA naliczy cenę „z akcyzą”.
Klient pokrywa wszelkie dodatkowe koszty, które Onico Oil SA poniesie, w razie, gdy nie będzie mógł dostarczyć
Produktów lub zrealizować Usługi, z przyczyn za które Onico Oil SA nie ponosi odpowiedzialności lub jeśli Klient
odmówi przyjęcia Produktów lub realizacji Usługi.
Onico Oil SA dostarcza Klientowi fakturę VAT dokumentującą sprzedaż Produktów objętych daną dostawą lub
realizację Usługi na adres wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia lub w formie elektronicznej.
Klient zobowiązany jest zapłacić Onico Oil SA cenę za dostarczone Produkty lub zrealizowaną Usługę w terminie
ustalonym w Potwierdzeniu Zamówienia lub w Zamówieniu. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, termin jest
liczonym od dnia wystawienia faktury VAT przez Onico Oil SA.
Płatności powinny być dokonywane w pełnej wysokości. Strony wyłączają uprawnienie Klienta do dokonywania
potrącenia wierzytelności Onico Oil SA z swojej wierzytelności wobec Onico Oil SA.
Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, chyba że inaczej zostanie
uzgodnione w Potwierdzeniu Zamówienia. Dokonując płatności, należy wpisać numer faktury, której płatność
dotyczy.
Zastrzeżenia dotyczące treści faktur Klient może zgłosić Onico Oil SA w ciągu 3 dni od otrzymania danej faktury.
Klient wyraża zgodę na doręczenie faktur drogą elektroniczną na adres email, o którym mowa w §2.1.

§7
/następstwa braku zapłaty/
W przypadku gdy, Klient uchybi terminowi zapłaty, Onico Oil SA ma prawo:
a. naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od niezapłaconej kwoty;
b. zażądać, aby Klient płacił Onico Oil SA z góry za przyszłe dostawy Produktów lub realizację Usług lub aby
udzielił Onico Oil SA odpowiedniego zabezpieczenia płatności;
c. zażądać natychmiastowej zapłaty wszystkich innych kwot nawet dotychczas niewymagalnych;
d. wstrzymać wszelkie przyszłe dostawy Produktów lub realizację Usług;
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§8
/jakość Produktów, reklamacje /
Wszystkie Produkty dostarczane Klientowi, w momencie dostawy będą zgodne z specyfikacjami produktowymi.
Onico Oil SA nie zapewnia Klientowi żadnych innych właściwości i cech Produktów niż parametry, określone w
specyfikacji Produktu.
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Zastrzeżenia dotyczące ilości opakowań produktu, braków opakowań produktu, uszkodzenia opakowań produktu
należy zgłosić na formularzu Protokół Szkody w obecności kierowcy dostarczającego Produkt. Protokół Szkody nie
jest równoznaczny ze zgłoszeniem reklamacji. Postanowienia punktów 4 – 6 poniżej stosują się.
Reklamacje dotyczące ilości opakowań Produktów lub ich uszkodzeń Klient obowiązany jest zgłosić Onico Oil SA w
terminie 3 dni od daty dostawy Produktu na piśmie lub mailowo na adres email, o którym mowa w §2.1.
Warunkiem rozpatrzenia tak zgłoszonej reklamacji jest wypełnienie przez klienta Protokołu Szkody w dacie
dostawy Produktu.
Reklamacje dotyczące jakości Produktów Klient zobowiązany jest zgłosić Onico Oil SA w ciągu 7 dni od daty
stwierdzenia wady Produktu na piśmie lub mailowo na adres email, o którym mowa w §2.1.
W celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji Klient umożliwi Onico Oil SA wizytę w miejscu składowania/używania
Produktu, pobranie próbek do badań/testów oraz udzieli wszystkich niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji
informacji w tym dotyczących specyfiki pracy urządzeń w których użyto reklamowany Produkt. Onico Oil SA
rozpatrzy zgłoszona reklamację niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich koniecznych informacji i danych.
W przypadku, gdy Onico Oil SA świadczy Klientowi jakiekolwiek Usługi, Onico Oil SA jest zobowiązane do realizacji
Usługi jedynie w zakresie wyraźnie opisanych w Potwierdzeniu Zamówienia. Onico Oil SA nie zapewnia żadnych
dodatkowych czynności, niż wyraźnie wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia.
§9
/odpowiedzialność Onico Oil SA/
Onico Oil SA zobowiązana jest do naprawienia straty Klienta wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest następstwem
okoliczności, za które Onico Oil SA nie ponosi odpowiedzialności, w tym Siły Wyższej.
Onico Oil SA ponosi odpowiedzialność jedynie za stratę (szkodę rzeczywistą) będącą normalnym następstwem
działania lub zaniechania, z którego wynikła strata. Odpowiedzialność Onico Oil SA ograniczona jest do szkody
rzeczywistej poniesionej przez Klienta w związku z dostawą Produktu lub realizacją Usługi i do wysokości ceny
Produktu lub Usługi, zapłaconej przez Klienta.
Klient zwalnia Onico Oil SA na zasadach określonych w art. 392 K.C. z obowiązku spełnienia świadczenia
odszkodowawczego za szkody osób trzecich powstałe w związku z realizacją Umowy.
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
§ 10
/okres trwania, rozwiązanie Umowy/
Umowa zawarta jest na czas uzgodniony w Zamówieniu i Potwierdzeniu Zamówienia.
Onico Oil SA może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym oświadczeniem – pod rygorem
nieważności - jeżeli:
(a) Klient opóźnia się z płatnością jakiejkolwiek kwoty dłużej niż 14 dni;
(b) Klient naruszy jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z Umowy
(c) dostępność Produktów będzie zakłócona lub ograniczona, czego nie można było uniknąć, zachowując
należytą staranność lub
(d) koszty wywiązywania się z postanowień Umowy przez Onico Oil SA znacząco wzrosły;
Rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie, niezależnie od przyczyny, zwalnia Onico Oil
SA z obowiązku dostawy Produktów lub realizacji Usługi, choćby były one objęte Potwierdzeniem Zamówienia.
Rozwiązanie lub ustanie Umowy, niezależnie od przyczyny nie zwalnia Klienta z zobowiązania do zapłaty
zaciągniętego wobec Onico Oil SA w okresie trwania Umowy i stawia w stan wymagalności wszelkie wierzytelności
Onico Oil SA dotychczas niewymagalne.
§ 11
/analiza Produktów, inne Usługi/
Jeżeli Strony uzgodniły w Umowie, że Onico Oil SA będzie dokonywać okresowej analizy używanych przez Klienta
Produktów, Klient dostarczy Onico Oil SA reprezentatywne próbki Produktów wraz ze specyfikacją sprzętu, którym
Produkty są używane.
W celu umożliwienia Onico Oil SA przeprowadzenie analizy i uzyskanie wiarygodnych wyników Klient zobowiązuje
się:
• przekazać Onico Oil SA wszystkie konieczne dane i informacje (specyfikację) urządzeń, w których
używany jest analizowany Produkt;
• poinformować Onico Oil SA, tak szybko jak to możliwe, o wszelkich zmianach w działaniu lub utrzymaniu
sprzętu, które mogą wpływać na wyniki przeprowadzanej przez Onico Oil SA analizy
• używać przyrządów do pobierania oraz kontenerów, dostarczonych wyłącznie przez Onico Oil SA,
• stosować się – podczas pobierania próbek – do zaleceń Onico Oil SA, by zapobiec zanieczyszczeniu
próbek, oraz
• upewnić się, że butle z próbkami są wysłane będąc bezpiecznie zakręconymi, oraz że są właściwie
oznakowane i właściwie zapakowane;
Jeśli jakiekolwiek próbki wysłane do Onico Oil SA, nie były w opinii Onico Oil SA, pobrane i wysłane dokładnie
według zaleceń Onico Oil SA, wówczas Onico Oil SA może odmówić przyjęcia takich próbek i wykonania badania.
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Onico Oil SA zawiadomi Klienta, jeśli okoliczności opisane w poprzedzającym ustępie będą miały miejsce.
Onico Oil SA nie odpowiada za prawidłowość analizy w szczególności, jeżeli próbki które Klient dostarczył nie
pochodziły z określonych punktów poboru próbek.
Onico Oil SA zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy wykonywaniu badań i analiz. Onico Oil SA może
zlecić wykonanie tych usług osobie trzeciej, za której działania i zaniechania odpowiada jak za własne.
Jeżeli Strony uzgodniły w Umowie, że Onico Oil SA będzie świadczył na rzecz Klienta inne Usługi związane ze
sprzedażą Produktów, świadczenie tych usług odbywać się będzie na warunkach uzgodnionych w Umowie. Onico
Oil SA będzie świadczyć Usługi z dołożeniem należytej staranności wymaganej w tego rodzaju działalności. Onico
Oil SA może powierzyć świadczenie takich Usług osobom trzecim, za których działania i zaniechania odpowiada jak
za własne.
Jeżeli Strony przewidziały w Umowie możliwość udostępnienia Klientowi przez Onico Oil SA wskazanego w
Umowie Sprzętu Onico Oil SA dostarczy taki Sprzęt na własny koszt i ryzyko niezwłocznie po zawarciu Umowy.
Klient zobowiązany jest zwrócić Onico Oil SA udostępniony Sprzęt na własny koszt i ryzyko niezwłocznie po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem efektów normalnego używania.
§ 12
/poufność/
Strony Umowy będą traktować Informacje poufne, jako tajemnice handlowe i w związku z tym nie będą ujawniać
takich danych ani informacji stronom trzecim oraz nie będą wykorzystywać takich danych ani informacji w celach
innych niż wykonywanie Umowy.
Strony zobowiązują się wzajemnie do:
• nieujawniania informacji poufnych , za wyjątkiem wcześniejszego pisemnego uzgodnienia ze Stroną
Ujawniającą, oraz
• nie używania jakiejkolwiek informacji poufnej w inny sposób niż dla celów wypełniania swoich
obowiązków wymaganych niniejszą Umową.
Wraz z zakończeniem lub wygaśnięciem Umowy, każda ze Stron, na prośbę drugiej Strony, zwróci lub zniszczy
wszystkie kopie wszelkich dokumentów, raportów, lub jakichkolwiek innych dokumentów zawierających
informacje poufne Strony.
Klauzula o poufności nie ma zastosowania do informacji, które:
a. są ogólnodostępne lub zostają udostępnione opinii publicznej z powodów innych niż działanie lub
zaniedbanie Strony otrzymującej, lub
b. były w posiadaniu Strony otrzymującej przed zawarciem Umowy, co Strona otrzymująca może
udowodnić, lub
c. zostały uzyskane przez Stronę otrzymującą od strony trzeciej, niezobowiązanej przez Stronę, której
informacje dotyczą, do przestrzegania klauzuli o poufności, lub
muszą być opublikowane lub ujawnione zgodnie z obowiązującymi dokumentami ustawowymi, regulacjami
giełdowymi lub rozporządzeniem wydanym przez właściwe władze – jednak tylko w zakresie wymaganym przez
obowiązujące prawo.

Załączniki:
1.

Protokół Szkody

Onico Oil SA
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