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Regulamin zakupów w sklepie internetowym        

KWS Polska Sp. z o.o. – Ogólne Warunki Sprzedaży 

Niniejszy Regulamin zakupów w sklepie internetowym KWS Polska Sp. z o.o. – Ogólne 

Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży 

prowadzonej przez KWS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 

Poznań; biuro@kws.com (NIP: 778-10-28-415, Regon: 630406740), wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 

– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000140365 (dalej: „KWS” lub „Sprzedawca”) za 

pośrednictwem sklepu internetowego www.kws.pl (dalej: „Sklep internetowy”). 

Sprzedawca jest wpisany przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 

Poznaniu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym pod 

numerem  30/64/12522 oraz do Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w 

zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin pod numerem 30/64/12522. 
 

§ 1 

Zakres zastosowania 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż nasion buraka cukrowego oraz systemu 

CONVISO®SMART składającego się z nasion buraka cukrowego i środka ochrony 

roślin CONVISO®ONE, który jest komplementarnym produktem do stosowania 

wyłącznie z odmianą buraka cukrowego posiadającą tolerancję na herbicyd CONVISO 

ONE. Odmiany posiadające tolerancję na CONVISO®ONE, jak również CONVISO 

®ONE, są sprzedawane wyłącznie w systemie CONVISO ®SMART. 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie dla osób fizycznych, prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ale posiadających 

zdolność do czynności cywilnoprawnych, dokonujących u Sprzedawcy zakupu 

związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: 

„Kupujący”). Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży 

konsumenckiej. Dokonując zakupu Kupujący potwierdza, że nabywa produkty na 

cele związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową 

i nie występuje jako konsument w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego.  

3. Postanowienia niniejszych OWS stosuje się do wszelkich umów sprzedaży 

zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, chyba że postanowienia 

indywidualnej umowy sprzedaży zawartej z Kupującym wyraźnie wyłączają jego 

zastosowanie w całości lub w części. Ustalenia dokonywane w formie ustnej są 

skuteczne jedynie, jeżeli zostaną następnie potwierdzone w formie zawartej umowy 

sprzedaży.  

4. W zakresie sprzedaży prowadzonej w Sklepie internetowym wyłącza się na podstawie 

art. 661 § 4 Kodeksu Cywilnego stosowanie przepisów art. 661 § 1 -3 Kodeksu 

Cywilnego. 
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5. Akceptacja OWS oraz przekazywanie informacji i udzielanie zgód przez Kupującego 

przy korzystaniu z usług Sklepu internetowego są dobrowolne, ale konieczne do 

korzystania ze Sklepu Internetowego, chyba, że przekazanie danej informacji jest 

zdefiniowane jako fakultatywne. Przekazanie przez Kupującego informacji jest 

jednoznaczne z udzieleniem przez Kupującego zgody na jej uzyskanie i przetwarzanie 

przez KWS. 

6. Usługi dostępne są w Sklepie internetowym całodobowo, w każdy dzień tygodnia. 

KWS zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia Sklepu internetowego. Realizacja 

zamówień przez Sprzedawcę odbywa się tylko w dni robocze. 

§ 2 
Konto Kupującego - myKWS 

1. Rejestracja przez Kupującego (lub osobę działającą w imieniu i na rzecz Kupującego) 

Konta myKWS (dalej: „Konto myKWS” lub „Konto”) jest dobrowolna ale konieczna 

dla dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. 

2. Kupujący może zarejestrować Konto myKWS na stronie: 

https://www.kws.com/pl/pl/mykws/. 

3. Zarejestrowanie Konta myKWS wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez 

podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła, a także danych 

wskazanych w tym formularzu. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest 

zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego Warunków myKWS dostępnych 

na stronie internetowej https://www.kws.com/pl/pl/mykws/  (dalej: Warunki 

myKWS). Podanie przy rejestracji Konta danych oznaczonych jako obligatoryjne jest 

niezbędne do założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie 

internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą 

elektroniczną. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest fakultatywne i 

nie jest konieczne do założenia Konta. Rejestrując Konto myKWS Kupujący wyraża 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. 

4. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. 

Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-

mail), zostanie przez KWS wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta. 

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia 

Kupującemu założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu 

internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego 

wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta i potwierdzenia 

utworzenia Konta przez Kupującego zgodnie z instrukcją zawartą w tej wiadomości. 

Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

5. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej 

chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez 

przesłanie KWS za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kws.com lub 

w formie pisemnej na adres pocztowy KWS, żądania usunięcia Konta. 

6. KWS może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z przyczyn wskazanych 

w Warunkach myKWS. KWS może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o 

świadczenie usługi Konta przesyłając Kupującemu oświadczenie o wypowiedzeniu 

https://www.kws.com/pl/pl/mykws/i
https://www.kws.com/pl/pl/mykws/
mailto:biuro@kws.com
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umowy o świadczenie usługi Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w myKWS. 

7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta skutkuje zablokowaniem 

i usunięciem Konta myKWS. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta nie ma 

wpływu na prawa nabyte przez Strony przed rozwiązaniem umowy. 

8. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz korzystania z Konta myKWS są określone w 

Warunkach myKWS. 

§ 3  

Oferta, składanie zamówień 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy 

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania 

zamówień stanowiących ofertę zawarcia umowy sprzedaży, chyba że informacje te 

zostaną wyraźnie oznaczone jako oferty z określonym terminem ich związania przez 

Sprzedawcę. 

2. Kupujący składa ofertę zakupu w momencie złożenia zamówienia w Sklepie 

internetowym. Aby złożyć zamówienie Kupujący:  

a) zapoznaje się z opisem towaru i jego ceną, następnie klika przycisk „przejdź do 

koszyka”; 

b) zatwierdza znajdujący się w koszyku asortyment oraz cenę jego dostawy; 

c) loguje się do swojego Konta myKWS, podając wskazany podczas rejestracji adres 

poczty elektronicznej oraz hasło lub dokonuje rejestracji Konta myKWS; 

d) przechodzi „do kasy”, podając dane do faktury oraz adres dostawy; 

e) wybiera formę płatności; 

f) akceptuje niniejsze OWS oraz potwierdza, że jest świadomy, iż z oferty Sklepu 

internetowego mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, oraz że w zakresie 

zakupu CONVICO®SMART przez użytkowników profesjonalnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin mogą korzystać wyłącznie 

osoby spełniające wymogi określone w art. 28 tej ustawy; 

g) potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty klikając: „złóż 

zamówienie”. 

3. Przyjęcie oferty Kupującego przez Sprzedawcę odbywa się przez przesłanie drogą 

mailową na adres e-mailowy Kupującego w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak przesłania tego potwierdzenia 

oznacza nieprzyjęcie oferty zakupu przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przez KWS 

złożenia zamówienia przez Kupującego na stronie Sklepu internetowego nie jest 

równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji przez KWS. 

4. W przypadku zamówienia systemu CONVISO® SMART Sprzedawca wyśle na adres 

Kupującego podany podczas rejestracji w serwisie myKWS potwierdzenie przyjęcia 

zamówienia do realizacji wraz z następującymi dokumentami: 

a) Karta Charakterystyki CONVISO® ONE, 

b) Instrukcję Zarządzania Produktem, 

c) CONVISO® SMART Instrukcja dla Plantatorów buraka cukrowego. 
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5. Dokonując zakupu w Sklepie internetowym systemu CONVISO ®SMART Kupujący 

będący użytkownikiem profesjonalnym w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

środkach ochrony roślin musi być: 

a) pełnoletni oraz  

b) posiadać prawem wymagane szkolenia, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. 

Kupujący, będący użytkownikiem profesjonalnym, niespełniający wymogów 

wskazanych powyżej, nie ma prawa dokonywać zakupu Systemu CONVISO 

®SMART. 

§ 4 

Zawarcie Umowy 

Umowę sprzedaży towarów stanowiących przedmiot zamówienia (dalej: „Umowa”) 

poczytuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego na adres mailowy 

Kupującego podany podczas rejestracji w serwisie myKWS oświadczenia Sprzedawcy 

o przyjęciu zamówienia do realizacji.  

§ 5 

Cena i metody płatności 

1. Ceny w opisie asortymentu są podane w PLN i zawierają koszty opakowania, koszty 

dostawy oraz podatek VAT.  

2. Kupujący zawierając Umowę sprzedaży do kwoty  30.000 PLN netto może wybrać 

następujące metody płatności: 

a) przedpłatę; 

b) zapłatę po dostawie zamówionego asortymentu. 

3. Kupujący zawierając Umowę sprzedaży powyżej kwoty 30.000  PLN netto 

zobowiązany jest dokonać płatności w formie przedpłaty. 

4. W przypadku przedpłaty Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności za 

zamówiony asortyment przed dostawą, po otrzymaniu od Sprzedawcy na adres 

mailowy Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wraz ze 

zleceniem zapłaty, w terminie wskazanym w tym zleceniu. Po dokonaniu przedpłaty 

Sprzedawca wystawi na Kupującego fakturę zaliczkową za zamówiony asortyment 

stanowiącą dla Kupującego dokument rozliczeniowy zakupu.  

5. W przypadku braku przedpłaty w wyznaczonym terminie, Sprzedawca ma prawo 

odstąpić od umowy sprzedaży i żądać od Kupującego odszkodowania zamiast 

świadczenia, bez dodatkowego wezwania. 

6. W przypadku płatności po dostawie zamówionego asortymentu, płatność następuje 

na podstawie wystawionej i dostarczonej Kupującemu faktury z terminem płatności 

do dnia 30 listopada roku, w którym nastąpiła dostawa. 

7. Kupujący może potrącić przysługujące mu wobec Sprzedawcy wierzytelności 

z wierzytelnością Sprzedawcy jedynie w przypadku, gdy wierzytelności Kupującego 

względem Sprzedawcy są bezsporne lub potwierdzone prawomocnym wyrokiem 

sądu. 
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§ 6 

Wysyłka i dostawa 

1. Sklep internetowy prowadzi wysyłkę jedynie na terenie Polski. 

2. Sprzedawca ponosi koszty transportu, opakowania i przekazania zakupionego 

asortymentu, zgodnie z Umową.  

3. Sposób wysyłki, miejsce załadunku i sposób pakowania wybiera Sprzedawca, 

z uwzględnieniem specyfiki zamówienia, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

4. Kupujący składają zamówienia na dany sezon siewny do dnia 31 marca roku, w 

którym ma nastąpić wysiew zakupionego asortymentu. Wysyłka zamówionego 

asortymentu  jest zrealizowana najpóźniej do 15 kwietnia danego roku. 

5. Sprzedawca uzgodni z Kupującym każdorazowo konkretny termin dostawy.  

6. Sprzedawca jest uprawniony, bez uszczerbku dla praw przysługujących mu z tytułu 

zwłoki Kupującego, wstrzymać wysyłkę zamówionego przez Kupującego 

asortymentu do czasu wywiązania się przez Kupującego z jego zobowiązań względem 

Sprzedawcy. 

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub opóźnienie 

dostawy spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, których nie można było 

przewidzieć, a za które Sprzedawca nie odpowiada (w szczególności lockdown, strajki, 

utrudnienia w transporcie, utrudnienia w prowadzeniu działalności, epidemie). Jeżeli 

zdarzenia powodujące niemożliwość lub opóźnienie wysyłki stanowią jedynie 

tymczasową przeszkodę, terminy dostawy zostają przedłużone o okres jej trwania. 

Jeśli natomiast przeszkoda ma charakter trwały, Sprzedawca ma prawo odstąpić od 

Umowy. Jeżeli z powodu opóźnienia w wysyłce Kupujący nie będzie mógł przyjąć 

dostawy z uwagi na jego uzasadniony interes, może on odstąpić od Umowy. W 

przypadku odstąpienia Strona odstępująca składa drugiej Stronie niezwłocznie 

pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Dla zachowania formy pisemnej wystarczające 

będzie nadanie wiadomości pocztą e-mail. 

8. Sprzedawca ma prawo realizować wysyłkę w formie dostaw częściowych 

z uwzględnieniem interesu Kupującego. Przyjmuje się, że dostawa częściowa jest 

w interesie Kupującego, jeśli dostawa może być wykorzystana przez Kupującego 

w zakresie przewidzianym w Umowie, a Kupujący nie ponosi znaczących 

dodatkowych kosztów z tytułu dostawy częściowej lub w sytuacji, gdy takie koszty 

powstają, a Sprzedawca godzi się na ich pokrycie.  

9. Jeśli Sprzedawca jest w zwłoce z dostawą lub dostawa stała się niemożliwa 

z powodów obciążających Sprzedawcę, odpowiedzialność Sprzedawcy jest 

ograniczona do odszkodowania, o którym mowa w § 13 niniejszych OWS. 

10. W przypadku zakupu Systemu CONVISO®SMART Kupujący będący użytkownikiem 

profesjonalnym w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin 

zobowiązuje się przy dostawie Systemu CONVISO®SMART okazać certyfikaty 

szkoleń, o których mowa w art. 28 tej ustawy. 

11. W przypadku zakupu Systemu CONVISO®SMART w celu jego odsprzedaży, 

Kupujący zobowiązuje się przy dostawie Systemu CONVISO®SMART okazać 

certyfikaty szkoleń, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1) lit. a) lub b) ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. 
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  § 7 

Przejście korzyści i ciężarów 

1. Z chwilą wydania Kupującemu dostarczonego asortymentu przechodzą na 

Kupującego korzyści i ciężary związane z tym asortymentem oraz niebezpieczeństwo 

jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Dotyczy to również dostaw częściowych. 

Przez wydanie asortymentu Kupującemu rozumie się również wydanie asortymentu 

przewoźnikowi realizującemu transport do Kupującego. 

2. Jeżeli wysyłka, dostawa lub przekazanie asortymentu jest opóźniona w wyniku 

okoliczności, za które odpowiada Kupujący, ryzyka przechodzą na Kupującego 

w dniu, w którym Sprzedawca był gotowy do wysyłki. 

§ 8  

Szczególne obowiązki Kupującego w odniesieniu do CONVISO® ONE, systemu 
CONVISO®SMART oraz odsprzedaży systemu CONVISO®SMART 

1. Kupujący zobowiązany jest postępować zgodnie z etykietą produktu i CONVISO® 

SMART Instrukcja dla Plantatorów buraka cukrowego, które zostały mu przekazane, 

w szczególności w odniesieniu do wymagań dotyczących używania CONVISO® 

ONE. 

2. Kupujący ma obowiązek: 

a) zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi CONVISO®ONE, które 

KWS udostępnił Kupującemu;  

b) przestrzegać prawnie przepisanych i/lub określonych w CONVISO®SMART 

Instrukcji dla Plantatorów buraka cukrowego norm w zakresie bezpiecznego 

transportu, bezpiecznego przechowywania, obchodzenia się, stosowania 

i utylizacji CONIVSO®ONE oraz poinstruować swoich pracowników 

odpowiednio jak transportować, przechowywać, obchodzić się, używać i/lub 

utylizować CONIVSO®ONE;  

c) podjąć kroki w celu zapobieżenia wyciekowi, rozlaniu lub jakimkolwiek innym 

zagrożeniom dla osób, mienia lub środowiska mogącym wyniknąć 

z niewłaściwego przechowywania, transportu, użytku lub utylizacji 

CONIVSO®ONE  przez Kupującego lub jego pracowników. 

3. Kupujący jest zobowiązany przestrzegać wszystkich regulacji prawnych mających 

zastosowanie do CONVISO®ONE w Polsce, w szczególności dotyczących obowiązku 

ukończenia odpowiedniego szkolenia w zakresie środków ochrony roślin 

wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, a także innych 

regulacji dotyczących dalszej sprzedaży, dostawy i stosowania środków ochrony 

roślin. 

4. Jeżeli Kupujący odsprzedaje System CONVISO®SMART lub CONVISO®ONE 

ostatecznemu nabywcy obowiązują następujące zasady. Kupujący wyraźnie 

zobowiązuje się: 

a) składać tylko takie oświadczenia dotyczące CONVISO®ONE, które są zgodne 

z oświadczeniami na etykiecie produktu lub w CONVISO®SMART Instrukcja dla 
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Plantatorów buraka cukrowego lub innym dokumencie towarzyszącym 

CONVISO®ONE, 

b) dostarczać CONVISO®ONE tylko po uprzednim przekazaniu ostatecznemu 

nabywcy informacji o produkcie,  

c) dostarczyć każdemu ostatecznemu nabywcy wydrukowaną Instrukcję dla 

Plantatorów buraka cukrowego. Instrukcje są udostępniane przez KWS bezpłatnie 

i wysyłane pocztą bezpośrednio do Kupującego, 

d) spełniać wymagane prawem wymogi, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1) 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. 

Kupujący nie spełniający powyższych wymogów nie jest uprawniony do odsprzedaży 

ostatecznemu nabywcy CONVISO®SMART lub CONVISO®ONE. 

5. Aby zapewnić efektywne zarządzanie technologią CONVISO®SMART, Kupujący 

dokonujący odsprzedaży CONVISO®SMART lub CONVISO®ONE zapewnia, że jego 

dział sprzedaży przewiduje identyfikowalność następujących elementów: 

a) planowanej powierzchni upraw CONVISO®SMART na każdego ostatecznego 

nabywcę; 

b) ilości nasion i/lub CONVISO®ONE zakupionych przez ostatecznego nabywcę 

i/lub osoby trzecie w celu wykorzystania na areałach planowanych do uprawy. 

6. Z zastrzeżeniem wszelkich wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, 

Kupujący raz w roku przekaże Sprzedającemu anonimowy przegląd odsprzedaży  

CONVISO® SMART i/lub CONVISO® ONE . 

7. KWS zapewnia Kupującym będącym ostatecznymi nabywcami Systemu 

CONVISO®SMART możliwość bieżącej konsultacji w zakresie informacji o 

zagrożeniach związanych ze stosowaniem CONVISO ®ONE oraz bezpiecznym jego 

stosowaniu.  Wszelkie zapytania w tym zakresie Kupujący może kierować na adres e-

mailowy: biuro@kws.com , lub pod numerem telefonu +48 734 218 342 lub osobiście w 

siedzibie Sprzedawcy, po uprzednim umówieniu spotkania. 

§ 9 
Porozumienie w sprawie jakości 

1. Uzgodniona jakość nasion buraków obejmuje wyłącznie następujące warunki: 

a) nasiona są odpowiednie dla danego gatunku i odmiany; 

b) spełnione są podstawowe cechy podane przy rejestracji odmiany nasion we 

właściwym organie.  

2. W przypadku CONVISO®ONE zastosowanie ma specyfikacja produktu zgodnie z 

Kartą Charakterystyki. 

§ 10 

Zgłaszanie wad 

1. Kupujący jest zobowiązany dokładnie zbadać dostarczony asortyment niezwłocznie, 

nie później niż 5 dni roboczych po jego dostawie. 

2. W razie wykrycia wad dostarczonego asortymentu, Kupujący ma obowiązek 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dostawy, powiadomić 

Sprzedawcę o wszelkich wadach możliwych do wykrycia przy zachowaniu należytej 
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staranności. O ewentualnych innych, niewidocznych wadach Kupujący ma obowiązek 

powiadomić Sprzedawcę najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich wykrycia.  

3. Powiadomienie o wadach należy przesłać Sprzedawcy w formie pisemnej, przy czym 

do zachowania tego wymogu wystarczające będzie nadanie wiadomości pocztą e-mail.  

4. Jeśli Kupujący uchybi terminom przedstawionym w ustępie 1 lub 2 powyżej, wszelkie 

roszczenia z tytułu wad dostarczonego asortymentu są wyłączone.   

§ 11 

Pobieranie próbek i ekspertyzy 

1. Jeśli po dostawie Kupujący odkryje wadę nasion, którą chce zgłosić, powinien 

niezwłocznie pobrać próbkę reprezentatywną z danej dostawy, o ile część 

dostarczonych nasion jest nadal dostępna. Ta reprezentatywna próbka musi zostać 

pobrana i utworzona zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi 

badania materiału siewnego (International Regulations for Seed Testing - wydanie 

2018) wydanymi przez International Seed Testing Association (ISTA) przez osobę 

wyznaczoną do tego zadania przez Izbę Rolnictwa, Izbę Przemysłowo-Handlową 

lub właściwy organ publiczny. Reprezentatywną, przeciętną próbkę należy podzielić 

na trzy cząstkowe próbki. W przypadku wady nasion jedną próbkę cząstkową 

należy bez zbędnej zwłoki przesłać do laboratorium akredytowanego przez ISTA w 

Poznaniu w celu przeprowadzenia badań, drugą próbkę cząstkową należy wysłać 

do Sprzedawcy, a trzecia próbka cząstkowa pozostaje u Kupującego. Jeżeli jedna ze 

Stron zakwestionuje wyniki badań laboratorium, druga próbka cząstkowa, która jest 

w posiadaniu tej Strony, musi zostać przesłana bez zbędnej zwłoki do badań 

akredytowanemu laboratorium ISTA w Warszawie. Jeżeli wyniki tego laboratorium 

potwierdzają wyniki testu z pierwszego laboratorium, są one wiążące dla obu Stron. 

Jeżeli wyniki nie odpowiadają poprzednim wynikom badania, jedna pozostała 

próbka cząstkowa musi zostać wysłana bez zbędnej zwłoki przez Stronę, która jest 

w jej posiadaniu, do przebadania w akredytowanym laboratorium ISTA (Stichting 

IRS, Kreekweg 1, 4671 VA Dinteloordand, Holandia). Wyniki tego laboratorium są 

wiążące dla obu Stron, jeżeli potwierdzają wyniki jednego z wcześniej 

przeprowadzonych testów w pozostałych laboratoriach. Jeżeli wyniki nie 

odpowiadają żadnemu z poprzednich wyników testu, średni wynik wszystkich 

trzech testów jest uznanym końcowym wynikiem testu. W przypadku wady w 

zaprawianiu nasion jedną próbkę nasion należy przesłać do laboratorium ISTA 

(Stichting IRS, Kreekweg 1, 4671 VA Dinteloordand, Holandia), a wynik testu będzie 

wiążący dla obu Stron. Jeżeli wynik testu wykaże, że nasiona są wolne od wad, 

Kupujący musi ponieść koszty pobrania próbek i badań laboratoryjnych. Jeżeli 

wynik wykaże, że nasiona są wadliwe, Sprzedawca musi ponieść koszty pobrania 

próbek i badań laboratoryjnych. 

2. Jeśli nie ma dostępnych nasion lub ilość nasion jest niewystarczająca do pobrania 

reprezentatywnej, przeciętnej próbki z dostawy i jeśli Sprzedawca nie uzna 

niezwłocznie reklamacji Kupującego, musi odbyć się natychmiastowa inspekcja 

roślin wyhodowanych z reklamowanych nasion, dokonywana przez osobę 

wyznaczoną do tego zadania przez Izbę Rolniczą, Izbę Przemysłowo-Handlową lub 
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właściwy organ publiczny, w obecności Sprzedawcy i Kupującego. Celem kontroli 

przeprowadzanej przez eksperta jest ocena i ustalenie faktów oraz przyczyn 

dotyczących nasion, co do których była zgłoszona reklamacja. Jeżeli nie zostanie 

stwierdzona wada, Kupujący ponosi koszty eksperta. W przypadku stwierdzenia 

wady, koszty te poniesie Sprzedawca. 

3. Na wniosek Sprzedawcy, dostawa, która została uznana za wadliwą, zostanie 

odesłana do Sprzedawcy na jego koszt. 

§ 12 

Gwarancja dla nasion 

1. Okres gwarancji na zakupione nasiona buraka cukrowego wynosi jeden rok od 

momentu otrzymania dostawy przez Kupującego.  

2. W celu skorzystania z gwarancji Kupujący musi przedstawić odpowiednie dowody 

potwierdzające tożsamość reklamowanych nasion buraków z nasionami buraków 

dostarczonymi przez KWS. Za dowód można uznać m.in. etykiety, opakowania 

i pozostałości nasion przechowywane przez Kupującego. 

3. W przypadku stwierdzenia istotnych wad dostarczonych nasion, Sprzedawca 

w pierwszej kolejności uprawniony i zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu do 

stanu bez wad lub do dostarczenia nasion zgodnych z Umową w terminie właściwym 

ze względu na dostępność i właściwości nasion.  

4. W przypadku niemożliwości, nieracjonalności, odmowy lub nieuzasadnionego 

opóźnienia w wykonaniu zobowiązań Sprzedawcy opisanych w ustępie 3 powyżej, 

Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od Umowy lub odpowiedniego obniżenia 

ceny zakupu.  

5. Jeżeli odpowiedzialność za wadę ponosi Sprzedawca, Kupujący może żądać 

odszkodowania zgodnie z § 13 niniejszych OWS. Nie dotyczy to przypadku, gdy wada 

nie jest istotna.  

§ 13 

Odpowiedzialność 

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy, niezależnie od podstaw 

prawnych, na których jest ona oparta, w szczególności odpowiedzialność z tytułu 

zwłoki, wad w dostarczonym asortymencie, naruszenia Umowy, niedozwolonego 

działania, ograniczona jest zgodnie z poniższymi postanowieniami i aktywuje się 

tylko w przypadku zawinionego działania lub zaniechania Sprzedawcy. Ograniczenia 

poniższe nie dotyczą odpowiedzialności KWS za umyślne działanie lub zaniechanie, 

rażącą niedbałość, oraz za gwarantowane przez Sprzedawcę cechy asortymentu, jak 

również w przypadkach, gdy możliwość wyłączenia lub ograniczenia 

odpowiedzialności jest niedopuszczalna w świetle przepisów bezwzględnie 

obowiązujących. 

2. KWS nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniedbania ze strony swoich 

organów wykonawczych, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych 

współpracowników, chyba że zaniedbanie to narusza istotne zobowiązania umowne, 
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zagrażając celowi Umowy. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których 

wypełnienie charakteryzuje Umowę.  

3. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia odpowiedzialności odszkodowawczej KWS 

lub że działanie lub zaniechanie osób wymienionych w ustępie 2 powyżej narusza 

istotne zobowiązania umowne, zagrażając celowi Umowy, Sprzedawca ponosi 

odpowiedzialność jedynie za wynikające z tego szkody typowe dla Umowy, 

obejmujące stratę rzeczywistą.  

4. W przypadku, gdy KWS udziela informacji lub działa w charakterze doradczym, 

a działanie to nie wchodzi w zakres usług objętych Umową, odbywa się to bezpłatnie 

i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

§ 14 

Zastrzeżenie prawa własności 

1. Asortyment dostarczony Kupującemu pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili 

uiszczenia przez Kupującego całości ceny sprzedaży (towar zastrzeżony). W okresie 

zastrzeżenia prawa własności Kupujący może użyć zastrzeżony towar wyłącznie 

zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób zgodny z zasadami prawidłowej 

gospodarki.  

2. W celu zabezpieczenia roszczeń KWS z Umowy wszelkie roszczenia Kupującego 

wobec nabywcy z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego przechodzą na 

Sprzedawcę z chwilą zawarcia przez Kupującego z osobą trzecią umowy odsprzedaży 

(cesja), na co Kupujący wyraża zgodę i o czym zobowiązuje się wyraźnie 

poinformować nabywcę. Kupujący może samodzielnie dochodzić tych roszczeń wobec 

nabywcy zastrzeżonego towaru, chyba że KWS się temu sprzeciwi. Jednakże KWS 

zobowiązuje się do wstrzymania samodzielnego dochodzenia roszczeń wobec 

nabywcy w przypadku, gdy Kupujący prawidłowo wywiązuje się z wszelkich 

zobowiązań wynikających z Umowy zawartej z KWS. 

3. W przypadku przetworzenia, połączenia lub pomieszania towaru zastrzeżonego 

z towarami niebędącymi własnością KWS, Sprzedawca nie traci zastrzeżonego na jego 

rzecz prawa własności. W przypadku połączenia lub pomieszania towarów KWS 

przysługuje udział we współwłasności, odpowiadający stosunkowi wartości towarów 

zastrzeżonych do całości.  

4. W przypadku wytworzenia nowej rzeczy ruchomej z towarów zastrzeżonych 

Kupującemu nie przysługuje prawo własności nowej rzeczy, ponieważ wytworzenie 

poczytuje się za dokonane nieodpłatnie na rzecz KWS. Jeżeli nowa rzecz została 

wytworzona z towarów zastrzeżonych oraz innych towarów nienależących do KWS, 

w szczególności w wyniku połączenia, pomieszania lub przetworzenia, KWS 

przysługuje prawo współwłasności tej rzeczy w udziale odpowiadającym stosunkowi 

wartości towarów zastrzeżonych do całości. Jeśli Kupujący nabywa wyłączne prawo 

własności nowej rzeczy, KWS i Kupujący uzgadniają, że Kupujący bezpłatnie ustanowi 

i przeniesie na KWS prawo współwłasności nowej rzeczy w udziale odpowiadającym 

wartości przetworzonego, połączonego lub zmieszanego towaru zastrzeżonego. 

5. Jeżeli osoby trzecie - w szczególności komornicy - uzyskają dostęp do: 

a) towaru zastrzeżonego, 
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b) przedmiotu, do którego zgodnie z ust. 3-4 powyżej KWS przysługuje prawo 

własności lub udział we współwłasności, 

c) roszczeń, co do których zgodnie z ust. 2 powyżej nastąpiła cesja, 

Kupujący poinformuje o tym fakcie osobę trzecią oraz niezwłocznie powiadomi KWS, 

aby mógł on samodzielnie dochodzić swoich praw. 

6. W przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązków przedstawionych 

w ustępach powyższych, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy i zażądać zwrotu 

zastrzeżonego towaru. 

7. Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia towaru zastrzeżonego 

na własny koszt, o ile jest to w danych stosunkach zwyczajowo przyjęte, oraz do 

niezwłocznego powiadomienia KWS o wszelkich uszkodzeniach towaru 

zastrzeżonego. Kupujący jest zobowiązany dokonać cesji roszczeń z umowy 

ubezpieczenia na KWS aż do całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń ze 

stosunku Umowy. 

§ 15 

Wymagania techniczne 

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego to w 

przypadku komputerów: system operacyjny Microsoft Windows 10 lub Apple Mac OS 10.13 

(lub wyższe), w przypadku telefonów komórkowych: system Android 8 lub wyższy, Apple 

iOS lub wyższy lub Windows 10, a także  najnowsze wersje przeglądarek internetowych: 

Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera lub Safari oraz łącze internetowe o przepustowości 

co najmniej 256 kbit/s, a także posiadanie konta e-mail.  

§ 16 

Rozwiązywanie sporów i prawo właściwe 

1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do 

rozwiązania sprawy polubownie. W przypadku niemożliwości polubownego 

rozwiązania konfliktu, sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających 

z zastosowania niniejszych OWS lub wykonania Umów jest sąd właściwy dla siedziby 

Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony przy tym do wytaczania powództw przed 

sądem właściwym dla Kupującego. 

2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie 

niniejszych OWS jest prawo polskie. 

3. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (CISG). 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych OWS. Wszystkie zamówienia 

przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowych OWS są 

realizowane na podstawie OWS, które obowiązywały w dniu składania zamówienia 

przez Kupującego. 
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2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz 

wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu internetowego lub usług nieodpłatnych 

świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami 

lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 

 

 

*** 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. KWS Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, KRS: 

0000140365, NIP: 7781028415, REGON: 630406740, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000140365, jest Administratorem Danych 

Osobowych (zwanym dalej Administratorem) swoich klientów (Kupujących), 

z którymi zawarł Umowę sprzedaży. 

2. Szanując prawa Kupujących jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane 

dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności 

przepisy 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), zwanego dalej 

RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwaną dalej 

Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administrator 

zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od 

Kupujących danych osobowych. Wszyscy pracownicy KWS, którzy w zakresie swoich 

obowiązków przetwarzają dane osobowe, zostali odpowiednio przeszkoleni w 

zakresie przetwarzania danych osobowych, a Administrator wdrożył odpowiednie 

zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia 

najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Administrator wdrożył procedury 

i Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z przepisami RODO i Ustawy, dzięki 

której zapewnia zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, 

a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Kupującym jako osobom, 

których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności Administrator współpracuje 

z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO). 

3. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji 

Umów i świadczenia usług wynikających ze stosunków prawnych łączących 

Administratora z Kupującymi. 
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4. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w przepisach RODO, Administrator 

przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do 

osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji 

umów zawartych przez Administratora z Kupującymi oraz ich pełną realizację. 

6. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów 

wymienionych w pkt. 3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 

dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie 

uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych 

przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym 

mowa w pkt. 7 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia 

właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte). 

7. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Kupujący, tj. 

osoby, których dane dotyczą. Administrator może też przetwarzać dane pracowników 

swoich Kupujących na podstawie udostępnienia, jeśli z umowy zawartej z Kupującym 

wynika konieczność działania za ich pośrednictwem. 

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kupujących jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy zawartej 

pomiędzy Administratorem a Kupującym lub do podjęcia działań na żądanie 

Kupującego przed zawarciem Umowy, lub 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze, lub 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim 

jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub 

do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym 

okresie, lub 

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Kupującego na przetwarzanie danych 

osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania 

danych osobowych nie mają zastosowania. 

9. Dane osobowe Kupujących nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane 

osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

Kupujący zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować 

zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO. 

10. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej 

zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane 

dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. 

organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i 

innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy). 

11. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym 

takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z 

Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na 



14 
 

potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania 

Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności oraz realizować zawartych 

umów. Administrator powierza dane osobowe Kupujących: 

e) firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym 

domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z 

których korzysta Administrator, 

f) firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i rachunkowe, 

g) firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne 

do bieżącej działalności Administratora. 

12. Dane osobowe Kupujących nie podlegają profilowaniu przez Administratora 

w rozumieniu przepisów RODO. 

13. Zgodnie z przepisami RODO, Kupujący mają prawo do:  

h) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w 

art. 12 RODO, 

i) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, 

j) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o 

których mowa w art. 16 RODO, 

k) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 

RODO, 

l) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, 

m) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

n) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w 

art. 21 RODO, 

o) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 8 lit. d powyżej – prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

p) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO, 

q) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO, 

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających 

z przepisów RODO. 

14. Jeżeli Kupujący chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie 

poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie 

pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny, o których mowa w ust. 15 

poniżej.  

15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jakub Szajdziński. 

Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych 

przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący 

adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod-plpr@kws.com lub w formie pisemnej 

na następujący adres Administratora: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań. 

16. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: 

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie, 
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b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia, 

c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, 

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy. 

17. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, 

a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, 

o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli 

ma to zastosowanie - osoby, których dane dotyczą, oraz PUODO. 


