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OGÓLNE WARUNKI SPEDYCJI  

ASAP TSL PODHALE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa 

z siedzibą w Szaflarach 

 

Niniejsze Ogólne Warunki Umów określają zasady świadczenia przez ASAP TSL PODHALE 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szaflarach, krajowych 

i międzynarodowych usług spedycyjnych  

 

§ 1.  

Definicje 

 

W niniejszych Ogólnych Warunkach poniższe terminy mają następujące znaczenie: 

 

ASAP TSL 

PODHALE 

ASAP TSL PODHALE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z siedzibą w Szaflarach, ul. Zakopiańska 2F, 

34-424 Szaflary, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta 

rejestrowe pod numerem KRS: 0000853111, REGON: 386696028, 

NIP: 7352891740, 

Odbiorca 

 

podmiot odbierający Przesyłkę w ramach realizowanej usługi 

spedycyjnej, 

Nadawca podmiot wydający Przesyłkę w celu wykonania usługi spedycyjnej, 

OWS niniejsze Ogólne Warunki Spedycji, 

Przesyłka ładunek objęty jednym dokumentem przewozowym, pochodzący 

od jednego Nadawcy i przeznaczony do jednego Odbiorcy. 

Strony ASAP TSL PODHALE oraz Zleceniodawcę, 

Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, na którą Strona nie 

ma wpływu oraz której taka Strona nie mogła uniknąć pomimo 

zachowania należytej staranności oraz której powstanie nie jest lub 
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nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony, w szczególności 

takie zdarzenia jak: eksplozja, niebezpieczne warunki atmosferyczne, 

pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 

naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub 

lokalne, stan wojenny, stan wyjątkowy, strajki lub inne formy 

protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i 

rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na 

szczeblu państwowym, akty władz państwowych uniemożliwiające 

wykonanie przez Stronę zobowiązań umownych, epidemie, 

pandemie oraz ich skutki, 

Umowa/Umowa 

Spedycyjna 

umowa o świadczenie usług spedycyjnych pomiędzy Zleceniodawcą 

a ASAP TSL PODHALE, polegających przede wszystkim na 

organizacji przewozu, o treści uzgodnionej przez Strony na zasadach 

i warunkach określonych w OWS, 

Zlecenie spedycyjne dokument pochodzący od Zleceniodawcy, określający ilość i wagę 

oddanych do spedycji Przesyłek, zawartość każdej Przesyłki, uwagi 

dotyczące organizacji transportu oraz czas i miejsce ich wydania i 

odbioru, a także inne informacje niezbędne do prawidłowego 

wykonania usługi i wymagane przez przepisy prawa, 

Zleceniodawca Klient, na rzecz którego ASAP TSL PODHALE zleca wykonanie 

usługi spedycji. Zleceniodawcą w zależności od rodzaju zleconych 

czynności może być również Nadawca lub Odbiorca przesyłki. 

. 

 

§ 2.  

Znaczenie OWS 

1. Niniejsze OWS wiążą Strony i stanowią integralną część Umowy spedycyjnej.  

2. W razie sprzeczności między Umową spedycyjną a OWS, pierwszeństwo mają 

postanowienia Umowy spedycyjnej.  

 

§ 3.  

Ograniczenia zawartości Przesyłki 

 

1. Usługi świadczone przez ASAP TSL PODHALE nie obejmują: 
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a) Przesyłek zawierających przedmioty niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę 

osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub 

radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję; 

b) zawierających narkotyki, leki lub środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów 

wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego 

upoważnione instytucje; 

c) zwłok i szczątków ludzkich i zwierzęcych. 

2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, ASAP TSL 

PODHALE uprawnione jest do otwarcia i sprawdzenia zawartości Paczki lub Palety 

składającej się na Przesyłkę lub do użycia innych środków technicznych umożliwiających 

3. W przypadku ujawnienia w nadanej Przesyłce towarów wyłączonych zgodnie z OWS, 

ASAP TSL PODHALE przysługuje prawo naliczenia kary w wysokości dwukrotnej 

wartości stawki ustalonej za wykonanie Umowy, co nie wyłącza możliwości dochodzenia 

przez ASAP TSL PODHALE odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego 

karę umowną.  

4. W przypadku ujawnienia w nadanej Przesyłce towarów wyłączonych zgodnie z OWS, 

ASAP TSL PODHALE uprawnione jest do wstrzymania od dalszej realizacji Umowy, co 

nie będzie traktowane jako opóźnienie w jej wykonaniu, jak również do odstąpienia od 

Umowy w terminie 7 dni od dnia ujawnienia towarów wyłączonych. W przypadkach 

określnych w zd. 1 ASAP TSL PODHALE uprawnione jest do pozostawienia Przesyłki do 

dyspozycji Nadawcy na jego koszt i ryzyko w miejscu według swojego uznania, w tym także 

w miejscu ujawnienia zawartości Przesyłki. 

5. Zleceniodawca może zlecić wykonanie usługi spedycyjnej w zakresie Przesyłki wyłączonej 

zgodnie z OWS jedynie w przypadku, gdy uzyska przed przyjęciem do realizacji Zlecenia 

pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie ASAP TSL PODHALE o świadomym 

przyjęciu takiej Przesyłki. W razie nieuzyskania przed przyjęciem Przesyłki do realizacji ww. 

oświadczenia kierownika oddziału ASAP TSL PODHALE, ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku nadania Przesyłki wyłączonej zgodni z OWS, Zleceniodawca obowiązany jest 

do naprawienia powstałej na skutek tego szkody w pełnej wysokości. ASAP TSL 

PODHALE nie odpowiada za uszkodzenie, utratę lub ubytek takich Przesyłek. 

 

§ 4.  

Zlecenie spedycyjne 

 

1. Na podstawie Umowy OWS ASAP TSL PODHALE zobowiązuje się za wynagrodzeniem 

do wysłania i odbioru Przesyłki albo dokonania innych usług określonych w art. 794 § 1 

kodeksu cywilnego w całości lub w ustalonym zakresie na terenie Rzeczpospolitej Polski 

jak również poza jej granicami.  

2. Zleceniodawca prześle,  na adres e-mail office@asap-tsl.eu Zlecenie spedycyjne, a ASAP 

TSL PODHALE w ciągu dwóch dni roboczych potwierdzi przyjęcie Zlecenia 
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spedycyjnego w formie wiadomości e-mail na adres, z którego zostało wysłane Zlecenie 

spedycyjne.  

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Zleceniodawcę potwierdzenia przyjęcia 

Zlecenia spedycyjnego. Brak potwierdzenia Zlecenia spedycyjnego w terminie określonym 

w zd. 1 oznacza odmowę jego realizacji. 

4. W przypadku gdy w treści potwierdzenia przyjęcia Zlecenia spedycyjnego ASAP TSL 

PODHALE wprowadzi zmiany, Zleceniodawca uprawniony jest do cofnięcia Zlecenia 

spedycyjnego niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia jego przyjęcia tj. nie później niż 

w ciągu 5 godzin od daty jego otrzymania. Brak odpowiedzi Zleceniodawcy w tym terminie 

oznacza zlecenie wykonania usługi spedycyjnej na warunkach potwierdzonych w przyjęciu 

zlecenia przez ASAP TSL PODHALE.  

5. Zmiana warunków Zlecenia spedycyjnego wprowadzona przez Zleceniodawcę po 

otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez ASAP TSL PODHALE, w treści 

którego ASAP TSL PODHALE nie wnosi zmian do Zlecenia spedycyjnego, traktowana 

jest jako złożenia nowego Zlecenia spedycyjnego, chyba że Strony postanowią inaczej.  

6. Udzielenie Zlecenia spedycyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem i akceptacją OWS, 

który znajduje zastosowanie we wszelkich sprawach nieuregulowanych indywidualnie 

pomiędzy Stronami.  

7. ASAP TSL PODHALE uprawnione jest do przekazania usługi w całości lub części 

usługodawcom posiadającym odpowiednie uprawnienia (licencje, zezwolenia) oraz 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

8. ASAP TSL PODHALE uprawnione jest do odmowy przyjęcia zlecenia.  

9. ASAP TSL PODHALE uprawnione jest do uzależnienia realizacji  Zlecenia spedycyjnego 

od uiszczenia przez Zleceniodawcę wynagrodzenia lub zaliczki. 

 

§ 5. 

 Wynagrodzenie, zwrot poniesionych kosztów 

 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ASAP TSL PODHALE 

wynagrodzenie określone/potwierdzone w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia w terminie w 

nim określonym/potwierdzonym.  

2. Zleceniodawca, poza ustalonym wynagrodzeniem, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 

ASAP TSL PODHALE: 

a) za usługi dodatkowe, niewynikające z Umowy, ale wykonane po uzgodnieniu, lub na 

pisemne zlecenie Zleceniodawcy,  

b) za usługi dodatkowe wykonane bez uzgodnienia, ale w celu należytego wykonania 

Umowy lub w celu zabezpieczenia roszczeń ASAP TSL PODHALE lub 

Zleceniodawcy,  

c) tytułem zwrotu za wydatki poniesione w związku z wykonaniem Umowy, w tym: 

opłaty z tytułu uzyskania zezwoleń na przejazd, opłaty za pilotaż, opłaty za objazd 

trasy, opłaty postojowe, opłaty celne, pozostałe opłaty administracyjne, koszty 
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demurrage i detention, zgodnie z taryfą ASAP TSL PODHALE lub przedstawionymi 

rachunkami.  

3. ASAP TSL PODHALE uprawnione jest do wstrzymania się z wykonywaniem Umowy do 

chwili wpłaty zaliczki na poczet wydatków związanych z jej wykonaniem. ASAP TSL 

PODHALE uprawnione jest do uzależnienia dalszego wykonania Umowy od 

natychmiastowego zwrotu poniesionych już wydatków. Przy dostawach sukcesywnych 

ASAP TSL PODHALE ma prawo do częściowego rozliczania należności. Okoliczności 

określone w ust.  1 nie stanowią opóźnienia w wykonaniu Umowy, w tym w szczególności 

nie stanowią podstawy do naliczania kary umownej lub dochodzenia odszkodowania przez 

Zleceniodawcę.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania środków na rachunku bankowym ASAP TSL 

PODHALE.  

5. W przypadku opóźnienia Zleceniodawcy w zapłacie na rzecz ASAP TSL PODHALE 

wymagalnych kwot wynikających z zawartej Umowy lub z poprzednio zawartych umów 

ASAP TSL PODHALE uprawnione jest do wstrzymania z realizacją Umowy, do czasu 

zapłaty na jego rzecz wszystkich wymagalnych kwot.  

6. Strony zgodnie postanawiają, że w wypadku anulowania przez Zleceniodawcę zlecenia 

spedycyjnego później niż 24 godziny przed umówionym terminem załadunku 

Zleceniodawca będzie obowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości umówionego 

wynagrodzenia na rzecz ASAP TSL PODHALE, wynikającego z zawartej Umowy. 

Również w przypadku  zmiany daty lub miejsca załadunku później niż 24 godziny przed 

umówionym pierwotnie terminem załadunku Zleceniodawca będzie obowiązany do 

zapłaty kary umownej w wysokości umówionego wynagrodzenia na rzecz ASAP TSL 

PODHALE, wynikającego z Umowy. 

 

 

§ 6. 

Odpowiedzialność  

 

1. Odpowiedzialność spedytora jest uzależniona od zakresu zawartej Umowy. 

2. ASAP TSL PODHALE ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub 

nienależytego wykonania czynności spedycyjnych wynikających z Umowy spedycji, chyba 

że udowodni, iż nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej staranności. 

3. ASAP TSL PODHALE nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 2 wyżej OWS, 

jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie powstały z przyczyn występujących 

po stronie Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy lub innych przyczyn niewywołanych 

winą ASAP TSL PODHALE lub wskutek właściwości towaru lub działania Siły wyższej 

lub jest następstwem działania lub zaniechania osób trzecich. 

4. ASAP TSL PODHALE jest odpowiedzialny za dalszych spedytorów i przewoźników, 

którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze. 

5. Za uszkodzenie mienia ASAP TSL PODHALE spowodowane czynnościami ładunkowymi 

ponosi odpowiedzialność odpowiednio Zleceniodawca, Nadawca lub Odbiorca.  
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6. Przyjęcie Przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie wszelkich 

roszczeń w stosunku do ASAP TSL PODHALE. 

7. ASAP TSL PODHALE nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) opóźnienia wynikłe z powodu niedostarczenia przez Zleceniodawcę kompletnej, 

prawidłowej dokumentacji dotyczącej Przesyłki,  

b) składowania na otwartym powietrzu, które zostało wcześniej uzgodnione lub jest 

wykonywane zgodnie z dobra praktyka, 

c) naturalnych właściwości towaru, 

d) Przesyłki wartościowe i towary niebezpieczne, jeśli nie zostały zadeklarowane i 

zaakceptowane przez spedytora w zawartej Umowie. Spedytor może uzależnić przyjęcie 

Przesyłki do realizacji Umowy, od zlecenia Spedytorowi także ubezpieczenia mienia w 

transporcie krajowym lub zagranicznym,  

e) skutki czynności ładunkowych organizowanych przez Zleceniodawcę, Odbiorcę lub 

inne podmioty. 

f) szkodę spowodowaną opóźnieniem w dostawie Przesyłki, chyba że Strony uzgodniły 

inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

g) utracone korzyści, stratę pośrednią i jej następstwa,   

h) utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności albo rzeczy szczególnie 

cennych, chyba że właściwości Przesyłki były podane przy zawarciu Umowy,  

i) towary niebezpieczne, jeżeli nie są one zadeklarowane ASAP TSL PODHALE podczas 

zawierania Umowy, 

j) szkody powstałe na skutek zamieszczenia przez Zleceniodawcę w Zleceniu 

spedycyjnym nieprawidłowych lub niekompletnych danych dotyczących Przesyłki,  

warunków przewozu, terminu, miejsca załadunku i rozładunku,  

k) nieprawidłowego opakowania, oznaczenia lub zabezpieczenia Przesyłki, będącej 

przedmiotem Umowy, jeżeli czynności tych nie zlecono ASAP TSL PODHALE,  

l) szkody, braki lub uszkodzenia Przesyłki, będącej przedmiotem Umowy, dostarczonej 

bez śladów naruszenia jej opakowania lub bez śladów naruszenia zabezpieczeń 

zastosowanych przez Nadawcę,  

m) Przesyłki wyłączone zgodnie z OWS. 

 

8. Wypłacone przez ASAP TSL PODHALE odszkodowanie ograniczone jest do zwykłej 

wartości towaru, określonej w fakturze handlowej, a w razie jej braku, określonej w 

kolejności na podstawie ceny giełdowej, rynkowej lub w oparciu o normalną wartość rzeczy 

tego samego rodzaju i jakości. W żadnym przypadku jednak wypłacone przez ASAP TSL 

PODHALE odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty 2 SDR za 1 kilogram wagi brutto 
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Przesyłki brakującej lub uszkodzonej, a łącznie kwoty 50.000 SDR za każde zdarzenie, 

chyba że od osoby, za którą ASAP TSL PODHALE ponosi odpowiedzialność, uzyskane 

zostanie odszkodowanie w kwocie wyższej. Aktualną wartość SDR ustala się na podstawie 

kursu, notowanego i publikowanego przez NBP w dacie powstania szkody. 

 

 

§ 7.  

 

Reklamacje  

 

 

1. W przypadku powstania ubytków, uszkodzenia Przesyłki lub kierowania innych roszczeń 

wobec ASAP TSL PODHALE, należy złożyć reklamację w formie pisemnej. Za 

równoważną formie pisemnej reklamacji uważa się zgłoszenie dokonane na adres poczty 

elektronicznej ASAP TSL PODHALE office@asap-tsl.eu, w terminie 6 dni od daty w 

której Zleceniodawca dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o zaistniałej szkodzie. 

2. Osobami uprawnionymi do złożenia reklamacji są:  

a) Zleceniodawca;  

b) Odbiorca – w przypadku, kiedy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz 

przysługującego mu prawa do dochodzenia roszczeń i poinformuje o tym fakcie w 

formie pisemnej ASAP TSL PODHALE. 

3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć dokumenty stwierdzające stan 

Przesyłki oraz okoliczności powstania szkody/braków Przesyłki. 

4. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje 

uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną ̨ traktuje się 

jak niewniesione i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez ASAP TSL PODHALE. 

5. W terminie 14 dni roboczych od doręczenia reklamacji ASAP TSL PODHALE udziela 

wyjaśnień co do sposobu i terminu jej rozpatrzenia. Brak odpowiedzi ASAP TSL 

PODHALE w terminie określonym w zd. 1 należy traktować jako odmowę uznania 

reklamacji Zleceniodawcy.  

6. Złożenie reklamacji w żaden sposób nie wpływa na obowiązki Zleceniodawcy, w tym 

zakresie obowiązku zapłaty wynagrodzenia, zwrotu wydatków oraz wszelkich innych 

należności ASAP TSL PODHALE z tytułu wykonania Umowy.  

 

 

§ 8. 

 

Prawo zastawu i zatrzymania 

 

 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń ASAP TSL PODHALE, w tym także roszczeń 

wynikających z poprzednich Umów zawartych ze Zleceniodawcą, ASAP TSL PODHALE 

uprawniony jest do zatrzymania Przesyłki lub związanych z nią dokumentów i wstrzymania 
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realizacji Umowy do czasu zapłaty przez Zleceniodawcę wszystkich wymagalnych 

należności. 

2. Dla zabezpieczenia roszczeń o przewoźne oraz roszczeń o prowizję, o zwrot wydatków i 

innych należności wynikłych ze Zleceń spedycyjnych, jak również dla zabezpieczenia takich 

roszczeń przysługujących poprzednim spedytorom i przewoźnikom, przysługuje ASAP 

TSL PODHALE ustawowe prawo zastawu na Przesyłce, dopóki Przesyłka znajduje się u 

niego lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za 

pomocą dokumentów. 

3. Zleceniodawca zobowiązany jest, przed wydaniem Przesyłki, pokryć wszelkie koszty 

związane z wykonaniem prawa zastawu, w tym związane ze składowaniem Przesyłki, 

rozładunkiem, załadunkiem, transportem do miejsca jej składowania. 

4. W przypadku, wystąpienia przez osoby trzecie wobec ASAP TSL PODHALE z 

jakimikolwiek roszczeniami w związku z wykonywaniem przez ASAP TSL PODHALE 

prawa zatrzymania lub zastawu na Przesyłce, Zleceniodawca zobowiązany będzie do 

niezwłocznego zwolnienia ASAP TSL PODHALE z takiej odpowiedzialności i 

naprawienia poniesionej przez ASAP TSL PODHALE szkody, w tym w szczególności 

kosztów zastępstwa prawnego.  

 

§ 9. 

 

Dodatkowe postanowienia 

 

 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić ASAP TSL PODHALE dokładność wszystkich 

danych dotyczących natury Przesyłki, oznakowania, numeracji, wagi, objętości i ilości, a w 

razie potrzeby również danych dotyczących niebezpiecznej natury towaru. Dane te są 

przekazywane przez Zleceniodawcę lub w jego imieniu i są aktualne w chwili przekazywania 

towaru ASAP TSL PODHALE. 

2. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia jego wierzytelności z wierzytelnościami 

ASAP TSL PODHALE. 

3. Zleceniodawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających  z Umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez pisemnej zgody ASAP TSL PODHALE wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

4. ASAP TSL PODHALE uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków wynikających  

z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zleceniodawcy.  

5. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty w całości kosztów pozasądowego dochodzenia 

roszczeń prowadzonego przez ASAP TSL PODHALE przeciwko Zleceniodawcy w 

przypadku braku zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi przez ASAP TSL 

PODHALE. 

6. Zleceniodawca jest zobowiązany do informowania ASAP TSL PODHALE w okresie 

związania Umową o każdej zmianie adresów do doręczeń lub innych danych kontaktowych. 

W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo lub e-mail wysłany pod ostatni wskazany przez 

Zleceniodawcę adres, traktuje się jako skutecznie doręczone. 
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§ 10. 

 

Odstąpienie od Umowy 

 

 

 

Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy ASAP TSL PODHALE przysługuje prawo do 

odstąpienia od Umowy w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez 

Zleceniodawcę  w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki odstąpienia. 

 

 

 

§ 11. 

 

Zmiana Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. ASAP TSL PODHALE uprawnione jest do wprowadzania zmian w OWS, uchylenia OWS 

oraz wydania w jego miejsce nowego OWS – w każdym czasie oraz według swego uznania. 

Działania, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą zostać podjęte w szczególności z 

uwagi na zmianę zakresu świadczonych usług, zmianę organizacji świadczonych usług, 

zmiany kosztów świadczenia usług, zmiany zachodzące na rynku usług przewozowych i 

logistycznych, zmiany obowiązujących przepisów itp. 

3. O wszelkich zmianach OWS w trakcie trwania Umowy ASAP TSL PODHALE powiadomi 

Zleceniodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazując link do strony www, za 

pośrednictwem której Zleceniodawca będzie mógł się zapoznać z nową wersją OWS lub 

przesyłając treść wprowadzonych zmian.  

4. Wraz z informacją o zmianie niniejszych Warunków ASAP TSL PODHALE udzieli 

Zleceniodawcy co najmniej 14-dniowego terminu na złożenie oświadczenia w przedmiocie 

odmowy akceptacji nowej wersji OWS. 

5. Bezskuteczny upływ terminu wskazanego w ust. 4 jest równoznaczny z akceptacją nowej 

wersji OWS przez Zleceniodawcę. 

6. O ile Umowa nie stanowi inaczej, w przypadku złożenia oświadczenia w przedmiocie 

odmowy akceptacji nowej wersji OWS przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca będzie 

uprawniony do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. 

 

§ 12. 
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Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ASAP TSL PODHALE spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szaflarach, ul. 

Zakopiańska 2F, 34-424 Szaflary, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w 

Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 

0000853111, REGON: 386696028, NIP: 7352891740. 

2. Dane przetwarzane są: 

1) w celu zawarcia i realizacji Umowy – Umowy o świadczenie usług spedycyjnych. 

Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO). 

2) w celu prowadzenia ewidencji korespondencji elektronicznej. Podstawą przetwarzania 

danych jest uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

polegający na konieczności utrzymywania kontaktu z klientami i kontrahentami. 

3) dla celów marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes 

prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu 

marketingu usług własnych, 

4) w celu wykonania czynności towarzyszących realizacji Umów oraz czynności związane 

z dochodzeniem naszych praw, w tym czynności windykacyjne. Podstawą 

przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO). 

3. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane kontaktowe, dane 

niezbędne do rozliczeń i fakturowania, numery identyfikacyjne (NIP, REGON), 

4. Odbiorcą danych mogą być: 

1) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w tym firmom księgowym, 

informatycznym, prawniczym itp.) 

2) partnerzy biznesowi, w tym w szczególności przewoźnicy lotniczy, morscy, drogowi, 

3) organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa. 

4. Administrator oświadcza, że nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. 

5. Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu 
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6. Dane przechowywane będą przez okres trwania współpracy i po jej zakończeniu, przez 

okres niezbędny do dochodzenie roszczeń, przy czym nie dłużej niż 3 lata od zakończenia 

współpracy.  

7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz 

otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy 

o kontakt pod adresem e-mail: office@asap-tsl.eu.  

§ 13. 

 

Klauzula rebus sic stantibus 

 

 

 

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo 

niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, 

chyba, że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana 

lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 2 poniżej.  

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo 

niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy 

w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które 

uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 

 

§ 14. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie przepisy prawa 

polskiego.  

2. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Stronami poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu 

według właściwości ogólnej ASAP TSL PODHALE. Właściwym prawem do rozstrzygania 

sporów jest prawo polskie.  

3. OWS wchodzą w życie z dniem przyjęcia przez ASAP TSL PODHALE i mają 

zastosowanie do usług spedycyjnych realizowanych od 04.09.2020r.  

 

 

 


