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OGÓLNE WARUNKI UMÓW DOTYCZĄCYCH DYSTRYBUCJI 

PRODUKTÓW PRZEDPŁACONYCH  

 

1. Przedmiot OWU 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (‘OWU’) mają zastosowanie do 
wszelkich kwestii nieuregulowanych w umowie sprzedaży Produktów 
Przedpłaconych, jak również wszelkich innych umowach zawieranych 
pomiędzy Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Detalistą, 
które zawierają odniesienie do niniejszych OWU (‘Umowa’).  

1.2. Załącznik nr 1 do Umowy wskazuje dane Detalisty. Detalista 
oświadcza i zapewnia, iż dane te są aktualne na dzień podpisania Umowy 
i zobowiązuje się do powiadamiania Euronet o wszelkich zmianach 
powyższych danych nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia.  

1.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a OWU, decydujące 
znaczenie mają przepisy Umowy.  

1.4. Do definicji nieuregulowanych w OWU znajdują zastosowanie 
postanowienia Umowy.  

2.  Odpowiedzialność  

2.1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, każda ze Stron 
zobowiązana jest do pokrycia szkód poniesionych przez drugą Stronę na 
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba, że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem 
okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności. 

2.2. Detalista ponosi pełną odpowiedzialność wobec Euronet za realizację 
zobowiązań wynikających z Umowy. W szczególności, w przypadku, jeśli 
w ramach realizacji Umowy Detalista pobiera od klientów jakiekolwiek 
płatności, które powinny zostać przekazane Euronet (opłaty za rachunki, 
doładowania kont przedpłaconych telefonii komórkowej itp.), Detalista 
ponosi wobec Euronet pełną odpowiedzialność za przekazanie takich 
płatności (‘Płatności od Klientów’), w tym w terminach i w sposób 
określony w Umowie.  

2.3. Detalista jest zobowiązany do przekazania na rzecz Euronet 
Płatności od Klientów, niezależnie od tego, czy Detalista otrzymał 
faktycznie środki od swojego klienta, tj. ryzyko ewentualnego 
nieuzysykania zapłaty od klienta w całości obciąża Detalistę. Powyższe 
dotyczy również ewentualnego przyjmowania przez Detalistę Płatności od 
Klientów za pomocą karty kredytowej, debetowej, czeku itp. W przypadku 
płatności kartowych koszt prowizji od płatności kartą ponosi Detalista. 

2.4. W przypadku przyjęcia Płatności od Klientów bez ich rejestracji w 
Terminalu, Detalista ponosi pełną odpowiedzialność wobec klienta i 
Euronet. Detalista ponosi również pełną odpowiedzialność za ewentualne 
inne nieprawidłowości w realizacji usługi, takie jak fałszerstwa 
paragonów, wydruków itp.  

2.5. Detalista oświadcza i gwarantuje Euronet, że jest przedsiębiorcą 
zarejestrowanym i działającym zgodnie z prawem oraz, że dokonał 
wszelkich czynności i uzyskał wszelkie zgody (w tym wynikające z prawa 
rodzinnego, o ile są wymagane), umożliwiające skuteczne zawarcie i 
wykonanie Umowy. Detalista zobowiązuje się przekazać Euronet zgodę 
małżonka Detalisty (w przypadku Detalistów będących osobami 
fizycznymi i pozostających w związku małżeńskim) na zawieranie Umów 
z Euronet i zaciąganie zobowiązań wobec Euronet.  

2.6. Euronet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
pośrednie i za szkody mające charakter utraconych korzyści, jak również 
inne szkody o podobnym charakterze poniesione przez Detalistę na 
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Euronet. 
Całkowita odpowiedzialność Euronet za wszelkie szkody rzeczywiste 
poniesione przez Detalistę na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy przez Euronet, ograniczona jest do łącznej kwoty 
1.000 PLN (jeden tysiąc złotych).  

2.7. Zapłata kar umownych czy innych odszkodowań umownych 
wynikających z OWU lub Umowy nie wyłącza prawa Euronet do 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość takich kar czy 
odszkodowań, na zasadach ogólnych. 

2.8. Za działania i zaniechania osób, przy pomocy, których Strona będzie 
wykonywać Umowę, Strona będzie odpowiedzialna jak za własne 
działanie lub zaniechanie. 

2.9.  Detalista przyjmuje do wiadomości, iż nie wolno Detaliście (jego 
pracownikom ani jakiejkolwiek innej osobie, za którą ponosi 
odpowiedzialność) podawać przez telefon bądź przy użyciu innych 
środków komunikacji jakiejkolwiek osobie (w tym również osobom 
podającym się za funkcjonariuszy prokuratury, Policji czy innych organów 
państwowych) kodów doładowujących telefony komórkowe 
wydrukowanych z Terminala bądź jakichkolwiek innych kodów PIN bądź 
innych podobnych informacji. Detalista przyjmuje do wiadomości, iż 
powyższe próby uzyskania informacji prawdopodobnie stanowią 
wyłudzenia oraz zgadza się i akceptuje, iż w przypadku podania tego typu 
danych (w szczególności ujawnienia kodów PIN), Detalista będzie 
odpowiedzialny za związane z tym szkody.  

3. Płatności 

3.1. Sposób dokonywania płatności (w tym przekazywania Euronet 
Płatności od Klientów i dokonywania innych opłat wynikających z Umowy) 
określa Umowa. 

3.2. Jeżeli płatności mają być zgodnie z Umową dokonywane przelewem, 
Detalista zobowiązany jest do przelania odpowiedniej kwoty płatności na 
wskazany przez Euronet rachunek bankowy, w terminie i sposób 
wynikający z Umowy. W celu prawidłowej realizacji przelewu zaleca się 
korzystanie z instytucji finansowych realizujących przelew w systemie 
Eliksir oraz korzystanie ze sprawdzonych instytucji finansowych. Za datę 
płatności uznaje się datę uznania rachunku Euronet. 

3.3. Jeżeli płatności mają być zgodnie z Umową dokonywane za 
pośrednictwem polecenia zapłaty, zastosowanie znajdą następujące 
zasady: 

a. Detalista przedłoży Euronet zgodę na przelewanie środków z 
rachunku w drodze bezpośredniego obciążania rachunku Detalisty w 
trybie polecenia zapłaty. Zgoda ta musi obowiązywać w całym okresie 
trwania Umowy;  

b. bezpośrednie obciążanie rachunku będzie odbywać się w sposób i w 
terminach zgodnych z Umową;  

c. Detalista musi posiadać na wyznaczonym rachunku bankowym 
wystarczające środki w wymaganych zgodnie z Umową terminach 
płatności, w celu zapewnienia uznania obciążenia rachunku odpowiednią 
kwotą; 

d. w przypadku zmiany banku, Detalista będzie zobowiązany do 
powiadomienia o tym fakcie Euronet z przynajmniej 30-dniowym 
wyprzedzeniem. Ponadto Detalista będzie zobowiązany do ponownego 
upoważnienia Euronet do obciążania swojego rachunku bankowego w 
drodze polecenia zapłaty, a także do dostarczenia stosownych 
dokumentów do Euronet oraz do nowego banku. Faktyczna zmiana 
banku rozliczeniowego nastąpi dopiero w chwili potwierdzenia przez 
Euronet uruchomienia polecenia zapłaty w nowym banku Detalisty. Do 
tego czasu polecenie zapłaty będzie realizowane w dotychczasowym 
banku; 

e. Euronet zachowuje prawo do inicjowania dodatkowych płatności w 
drodze polecenia zapłaty w przypadku, gdy poziom sprzedaży lub inne 
czynniki w opinii Euronet sprawiają, iż taka korekta staje się wymagana. 
Euronet poinformuje Detalistę o kwocie do zapłaty oraz o dniu obciążenia 
rachunku daną kwotą (w sposób przewidziany w Umowie, w tym 
informacja może być dostępna przez Terminal). Detalista musi zapewnić 
wystarczające środki pieniężne na wyznaczonym rachunku bankowym w 
powyższym dniu. 

3.4. W przypadku, gdy na wyznaczonym rachunku bankowym nie zostały 
zapewnione przez Detalistę środki na pokrycie kwoty należnej Euronet 
lub Detalista nie dokona przelewu w terminie płatności lub gdy płatność 
nie zostanie dokonana na rzecz Euronet z innego powodu (w 
szczególności, jeżeli Detalista cofnie płatność zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w tym zakresie w ramach usługi polecenia zapłaty), 
Euronet ma prawo do zablokowania wszelkich świadczonych usług 
wynikających z umowy na wszystkich Terminalach funkcjonujących u 
Detalisty. W przypadku odblokowania sprzedaży, Euronet na prawo 
obciążyć Detalistę opłatą w wysokości 25,00 PLN + VAT (dwadzieścia 
pięć złotych) za każde wznowienie sprzedaży, niezależnie od prawa do 
naliczenia odsetek od spóźnionej kwoty należności, w wysokości odsetek 
ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, liczonych za cały 
okres od dnia wymaganej płatności do dnia faktycznej zapłaty. 
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3.5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaległości w płatnościach ze 
strony Detalisty na rzecz Euronet i przy jednoczesnym braku 
oświadczenia Detalisty, co do tego, na poczet, którego długu Detalisty 
wobec Euronet dana płatność winna być zaliczona, Euronet będzie 
uprawniony do zaliczania takich płatności przede wszystkim na poczet 
najdawniej wymagalnego długu Detalisty wobec Euronet. Strony 
zobowiązują się do potwierdzania sald wzajemnych rozrachunków na 
każde wezwanie drugiej Strony, w terminie 10 dni roboczych od dnia 
wezwania. 

3.6. W przypadku nieuregulowania przez Detalistę zaległości finansowych 
w wyznaczonym powyższej terminie, Euronet zastrzega sobie możliwość 
rozpoczęcie procedury windykacyjnej, w skład której wchodzą między 
innymi takie czynności jak wykonanie telefonu windykacyjnego do 
Detalisty oraz wysłanie monitu. Euronet zastrzega sobie możliwość 
obciążenia Detalisty opłatami za wykonane wyżej wymienionych 
czynności, w kwocie 10,00 PLN + VAT za telefon windykacyjny oraz 
35,00 PLN + VAT za wysłanie monitu do Detalisty.  

3.7. W razie rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn, Strony 
zobowiązują się dokonać pomiędzy sobą zaległych rozliczeń 
przewidzianych Umową, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty 
rozwiązania Umowy. Powyższy termin nie zmienia terminów płatności 
wynikających z Umowy, w szczególności Płatności od Klientów.  

3.8. Euronet zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności należności na 
rzecz Detalisty w przypadku błędnego wystawienia prze Detalistę faktury 
lub jej wystawienia niezgodnie z Umową. 

3.9.W przypadku zakwestionowania przez Detalistę kwoty fakturowanej 
przez Euronet, Detalista powinien niezwłocznie poinformować o tym 
fakcie Euronet drogą telefoniczną. Wszelkie nadpłaty ze strony Detalisty 
zostaną skorygowane przez Euronet w okresie rozliczeniowym 
następującym bezpośrednio po potwierdzeniu zaistniałego błędu. 

3.10.W razie przekroczenia przez Euronet terminu płatności należności 
na rzecz Detalisty, Detalista zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
o tym Euronet. 

3.11.Detalista nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek potrąceń z 
wierzytelności przysługujących Euronet, chyba, że Euronet wyrazi na to 
zgodę na piśmie. 

3.12.Detalista upoważnia Euronet do wystawiania faktur bez podpisu 
Detalisty.  

3.12. Jeśli zgodnie z Umową Euronet będzie wystawiać faktury w 

imieniu Detalisty (np. na kwoty prowizji), zastosowanie znajdą poniższe 

zasady.  

3.13. Faktury na kwoty należnych Detaliście płatności będą wystawiane w 

imieniu Detalisty przez Euronet, zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w tym zakresie. Euronet będzie uwzględniać na 

fakturach podatek VAT zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, 

aktualnymi w dniu wystawienia faktury.  

3.14. Detalista upoważnia Euronet do wystawiania faktur, faktur 

korygujących i duplikatów, w imieniu Detalisty i na jego rachunek. 

3.15. Detalista zobowiązuje się: 

a. poinformować Euronet w trybie natychmiastowym w przypadku 

wykreślenia Detalisty z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o 

zbyciu przedsiębiorstwa; 

b. odsyłać do Euronet faktury, faktury korygujące i duplikaty, 

zaakceptowane przez Detalistę poprzez złożenie podpisu, nie później niż 

w ciągu 7 od dnia ich otrzymania;  

c. pozostawiać kopię faktury, faktury korygujące lub duplikatu, 

otrzymanych od Euronet, w swojej dokumentacji. 

3.16. Euronet zobowiązuje się: 

a. wystawiać faktury, faktury korygujące i duplikaty w imieniu i na 

rachunek Detalisty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

b. przedstawiać Detaliście oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w 

formie podpisu, nie później niż w terminie 7 od dnia jej wystawienia przez 

Euronet. Euronet zobowiązuje się, iż powyższy termin przedstawienia do 

akceptacji umożliwi dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez 

Detalistę;  

c. poinformować Detalistę w trybie natychmiastowym w przypadku 

wykreślenia Euronet z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu 

przedsiębiorstwa; 

d. dostarczyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemną 

informację o zawarciu Umowy, na podstawie której Detalista upoważnił 

Euronet do wystawiania w jego imieniu faktur, w terminie 14 dni od dnia 

podpisania Umowy.  

3.17. Strony potwierdzają, iż Euronet będzie wystawiał faktury w 

imieniu i na rzecz Detalisty w odniesieniu do należności wskazanych w 

Umowie.  

4. Zdolność kredytowa; zabezpieczenie i kontrole 

4.1 Detalista wyraża zgodę na zbadanie przez Euronet zdolności 
kredytowej i płatniczej Detalisty, a także jego kondycji finansowej. 
Badanie takie może być przeprowadzone przed zawarciem Umowy, jak i 
w dowolnym momencie jej trwania. Detalista zobowiązuje się udostępnić 
Euronet na każde żądanie wszelkie dokumenty i informacje służące lub 
mogące służyć zdaniem Euronet do ustalenia powyższego. 

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań Euronet może zawiesić w 
dowolnym czasie realizację Umowy oraz zażądać udzielenia przez 
Detalistę zabezpieczeń i/lub zmodyfikowania istniejących zabezpieczeń. 
Nieudzielenie żądanych zabezpieczeń lub udzielenie ich w innej formie 
lub wysokości lub nieudostępnienie żądanych dokumentów i informacji 
będzie uprawniać Euronet do rozwiązania Umowy w trybie 
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Detalisty. 

4.2. Euronet ma prawo wymagać od Detalisty zabezpieczenia 
prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, na co 
Detalista wyraża zgodę. Detalista zobowiązuje się w terminie 7 dni od 
wezwania przesłanego w formie pisemnej przekazać zabezpieczenie w 
formie proponowanej przez Euronet lub ustalić inne zabezpieczenie w 
formie akceptowalnej przez Euronet. 

4.3. Euronet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli 
dotyczących przestrzegania przez Detalistę postanowień Umowy. 

4.4. Euronet i/lub przedstawiciele kontrahentów Euronet (banków, 
operatorów itp.) będą mieć prawo, w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem 
obowiązku powiadomienia Detalisty z odpowiednim wyprzedzeniem, do 
uzyskania dostępu do Punktu Sprzedaży Detalisty oraz wszelkiej 
dokumentacji Detalisty dotyczącej realizacji Umowy, jak również jej 
kopiowania. 

5. Okres obowiązywania Umowy 

5.1. Jeżeli Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, każda ze Stron 
ma prawo jej rozwiązania z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

5.2. Jeżeli Umowa została zawarta na czas oznaczony (wskazany w 
Umowie), Detalista ma prawo jej rozwiązania przed upływem okresu jej 
obowiązywania (ze skutkiem natychmiastowym) wyłącznie w przypadku 
naruszenia przez Euronet istotnych obowiązków wynikających z Umowy i 
niezaniechania naruszeń pomimo wyznaczenia Euronet przez Detalistę 
na piśmie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni. Możliwość 
wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie stosuje się również 
odpowiednio do Umów zawartych na czas nieoznaczony.  

5.3. W przypadku Umowy zawartej na czas oznaczony, jeżeli Umowa nie 
stanowi inaczej, po upływie powyższego okresu Umowa ulega 
automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy o analogicznej długości, 
chyba że którakolwiek ze Stron powiadomi drugą na piśmie o braku woli 
dalszej współpracy na co najmniej 2 miesiące przed upływem danego 
okresu obowiązywania Umowy. 

5.4. Niezależnie od okresu, na jaki została zawarta Umowa, Euronet 
będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku: 
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a. opóźnienia dokonania przez Detalistę jakiejkolwiek płatności na rzecz 
Euronet, wynikającej z Umowy; 

b. naruszenia przez Detalistę istotnych warunków Umowy (w tym 
niniejszych OWU), w szczególności dotyczących przekazywania Płatności 
od Klientów, działań informacyjnych, nieprawidłowości w obsłudze 
płatności, stwierdzenia przez Euronet liczby skarg lub reklamacji klientów 
przekraczającej zwykłą w danych warunkach (dla danej usługi) liczbę 
skarg lub reklamacji; 

c. pogorszenia się w ocenie Euronet sytuacji finansowej Detalisty, 
mogącego mieć wpływ na realizację zobowiązań Detalisty wynikających z 
Umowy;  

d. podjęcia przez Euronet decyzji o zakończeniu lub zawieszeniu 
funkcjonowania danej usługi, której dotyczy Umowa (w tym w związku z 
rozwiązaniem kontraktu, na podstawie którego Euronet świadczy taką 
usługę, w szczególności z operatorem telekomunikacyjnym, bankiem itp.). 
Jeżeli powyższa sytuacja będzie dotyczyła części usług świadczonych na 
podstawie Umowy (np. doładowań jednego operatora), Euronet będzie 
miał prawo rozwiązania Umowy w takiej części lub w całości; 

e. przekształceń organizacyjnych, zmiany formy prawnej lub zbycia 
przedsiębiorstwa Detalisty lub jego części (o których to wydarzeniach 
Detalista zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Euronet); 

f. wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa 
Detalisty, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego 
albo innego podobnego postępowania; 

g. zabezpieczenia lub zajęcia majątku Detalisty lub jego części na rzecz 
osoby trzeciej. 

5.5. Rozwiązanie Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza praw Euronet 
dotyczących dokonania przez Detalistę płatności bądź wykonania innych 
zobowiązań wynikających z Umowy za okres jej obowiązywania. 

 

5.6. W przypadku rozwiązania Umowy Detalista będzie zobowiązany do 
niezwłocznego usunięcia oznaczeń informacyjnych Punktów Sprzedaży 
Detalisty oraz zwrotu wszelkich materiałów dostarczonych przez Euronet. 

6. Działania informacyjne 

6.1. Strony wyrażają intencję podejmowania działań informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących produktów oferowanych klientom lub usług 
świadczonych na rzecz klientów na podstawie Umowy (‘Usługi’). 

6.2. Detalista zobowiązuje się do wyróżnienia Punktów Sprzedaży w taki 
sposób, aby były one widoczne i jednoznacznie identyfikowane jako 
świadczące Usługi. Znaki, jakimi będą oznaczane Punkty Sprzedaży 
Detalisty w związku ze świadczenie Usług zostaną wskazane przez 
Euronet. Ponadto, Detalista udostępni w Punktach Sprzedaży materiały 
promocyjne i inne wymagane przez Euronet. 

6.3. Detalista zobowiązuje się stosować w ramach działań informacyjnych 
i promocyjnych wyłącznie znaki towarowe czy inne oznaczenia wskazane 
Detaliście przez Euronet i jedynie w sposób uprzednio uzgodniony z 
Euronet. Wszelkie użycie przez Detalistę znaków towarowych bądź 
innych nazw czy oznaczeń handlowych, w szczególności Euronet lub 
kontrahenta Euronet (operatora telekomunikacyjnego, banku itp.) 
wymaga uzyskania przez Detalistę uprzedniej pisemnej akceptacji 
Euronet na takie działania i na konkretne użycie znaku towarowego czy 
innego oznaczenia.  

6.4. Detalista wyraża zgodę na używanie przez Euronet i/lub lub 
kontrahentów Euronet oznaczenia firmy Detalisty, jego logo oraz 
podawania danych osobowych Detalisty, w tym adresów Punktów 
Sprzedaży, w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących 
Usługi, w tym na stronach internetowych, w ulotkach itp.  

7. Poufność i ochrona danych osobowych 

7.1.  Detalista zobowiązuje się o zachowania w poufności informacji 
dotyczących realizacji Umowy, w szczególności wysokości obrotów 
uzyskanych na podstawie Umowy, stawek opłat, warunków realizacji 
Umowy oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w związku z 
Umową, w tym w szczególności informacji mających charakter tajemnicy 
przedsiębiorstwa Euronet. Euronet zobowiązuje się do zachowania w 
poufności informacji mających charakter tajemnicy przedsiębiorstwa 
Detalisty, z zastrzeżeniem, iż Detalista wyraża zgodę na ujawnienie przez 
Euronet informacji poufnych na rzecz operatorów i innych kontrahentów 

Euronet.  Strony zwolnione są z obowiązku zachowania poufności w 
takim zakresie, w jakim nakazują to obowiązujące przepisy prawa. 

7.2. Zapisy dotyczące poufności nie wyłączają możliwości informowania 
osób trzecich przez Strony o fakcie zawarcia Umowy. 

7.4. Strony zakładają, iż realizacja Umowy nie będzie wymagała 
uzyskania przez Detalistę dostępu do jakichkolwiek danych osobowych, w 
szczególności danych osobowych klientów. Jeżeli Detalista uzyska 
dostęp do takich danych (w szczególności w związku z reklamacją), 
Strony uznają, iż administratorem takich danych będzie Euronet, który 
powierzy je Detaliście wyłącznie dla potrzeb związanych z rozpoznaniem 
reklamacji bądź innych wynikających z Umowy lub wskazanych przez 
Euronet. Detalista zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie 
dla powyższych potrzeb i następnie niezwłocznie zwrócić je Euronet i  
usunąć ze wszystkich nośników.  Detalista zobowiązuje się przestrzegać 
przepisów o ochronie danych osobowych. Detalista zobowiązuje się do 
wprowadzenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, 
zabezpieczających powierzone mu dane przed niepożądanym 
ujawnieniem, nieuprawnionym udostępnieniem, zniszczeniem lub 
modyfikacją. Powyższe nie uchybia prawu Detalisty do przetwarzania 
danych osobowych klientów na podstawie ich odrębnej zgody, do celów z 
tą zgodą określonych. 

7.5. Administratorem danych osobowych Detalisty jest Euronet Polska Sp. 
z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa. Dane 
przetwarzane będą w celu realizacji Umowy i świadczenia usług przez 
administratora danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednak niezbędne do realizacji Umowy. Detaliście, którego dane dotyczą, 
przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. 
Detalista wyraża zgodę na wykonanie przez Euronet i przechowywanie 
kopii dokumentów zawierających dane osobowe Detalisty dla potrzeb 
ewentualnego dochodzenia roszczeń wobec Detalisty, w tym przed 
sądem. 

7.6. Jeśli Detalista pozostaje w związku małżeńskim, Detalista 
zobowiązuje się uzyskać zgodę małżonka na zaciągniecie zobowiązań 
wynikających z Umowy oraz, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie 
danych osobowych, zobowiązuje się do przekazania małżonkowi 
informacji zawartych w ust. 7.5. i dodatkowo informacji, iż (i) administrator 
danych przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych 
małżonka: imię, nazwisko, adres, (ii) administrator danych pozyskał ww. 
dane od Detalisty, (iii) dane będą przetwarzane w celu umożliwienia 
ewentualnego dochodzenia przez administratora danych roszczeń, 
wynikających z umów zawartych pomiędzy administratorem a Detalistą, 
(iv) na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ww. ustawy, małżonkowi 
przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania 
zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na szczególną 
sytuację, jak również małżonek ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec 
przekazywania ich innemu administratorowi danych. 

7.7. Każda ze Stron zobowiązuje się podać swoim pracownikom lub 
innym osobom kontaktowym, których dane udostępnia drugiej Stronie w 
związku z wykonaniem Umowy, informacje, o których mowa w art. 25 ust. 
1 ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczące drugiej Strony. Dane 
ww. osób będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym 
do realizacji Umowy. 

8. Cesja 

8.1. Euronet będzie uprawniony na przeniesienie praw i przejęcie 
obowiązków Euronet wynikających z Umowy przez spółkę powiązaną (w 
rozumieniu art. 4 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych) z Euronet lub 
inny podmiot, którego przedmiotem działalności będzie dystrybucja 
Produktów Przedpłaconych. Przeniesienie praw i obowiązków wywołuje 
skutek z chwilą złożenia Detaliście oświadczenia w tej sprawie przez 
Euronet oraz podmiot, który wstąpił w prawa i obowiązki Euronet i nie 
wymaga dalszych zgód Detalisty. 

8.2. Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy przez 
Detalistę na jakąkolwiek osobę trzecią wymaga zgody Euronet, udzielonej 
w formie pisemnej. Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Euronet, 
Detalista nie ma prawa powierzyć wykonania całości lub części czynności 
objętych Umową osobie trzeciej (podwykonawcy). 

9. Zmiany Umowy i powiadomienia  

9.1. Zawiadomienia i wezwania związane z Umową będą dokonywane w 
formie pisemnej, z zastrzeżeniem, iż Detalista może podać Euronet adres 
e-mail do korespondencji i w przypadku podania takiego adresu Euronet 
będzie uprawniony do przesyłania do Detalisty zawiadomień i innej 
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korespondencji związanej z Umową na taki adres e-mail, która to 
korespondencja będzie skuteczna tak jak korespondencja pisemna.  

9.3. Nie stanowi zmiany Umowy zawiadomienie drugiej Strony o zmianie 
adresu dla doręczeń korespondencji pisemnej lub poczty elektronicznej. 
Zmiana tych danych wywołuje jednak skutek wobec drugiej Strony z 
chwilą jej powiadomienia w sposób przewidziany w ust. 9.1. powyżej. 

9.4. W przypadku niepowiadomienia Euronet przez Detalistę o zmianie 
adresu (w tym adresu e-mail), korespondencja wysłana na 
dotychczasowy adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną. Pismo 
wysłane do Detalisty przez Euronet listem poleconym będzie uznawane 
za skutecznie doręczone: (i) w dniu faktycznego odbioru pisma przez 
Detalistę lub upoważnioną przez niego osobę bądź (ii) w 14-tym dniu po 
wysłaniu pisma, w zależności co nastąpi wcześniej.  

9.5. W przypadkach określonych w Umowie, Euronet będzie miał prawo 
dokonać zmiany warunków Umowy na podstawie jednostronnego 
oświadczenia woli złożonego Detaliście (‘Oświadczenie o Modyfikacji 
Umowy’). Powyższe zmiany będą obowiązywały od daty podanej przez 
Euronet w Oświadczeniu o Modyfikacji Umowy, nie wcześniej jednak niż 
od daty otrzymania powiadomienia przez Detalistę.  

10. Postanowienia końcowe 

10.1. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Euronet. 

10.2. Detalista zobowiązuje się do współpracy z Euronet w przypadku 
złożenia przez klientów reklamacji związanej z realizacją Usług.  

10.3. Euronet i Detalista będą posiadać plan działania zapewniający 
ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym 
Umową, który może stanowić Załącznik do Umowy i który będzie w razie 
konieczności zmieniany, uzupełniany i dostosowywany do zmieniających 
się okoliczności. 

 

 


