
 

 

UMOWA KOMISU 

zawarta dnia ………………….……….. w Warszawie, pomiędzy: 

Magdaleną Stępkowską oraz Pauliną Nosarzewską działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej Dream Big Magdalena 

Stępkowska Paulina Nosarzewska Spółka Cywilna, Warszawa 02-255, ul. Krakowiaków 16, NIP: 9512484796,  

zwaną dalej „Komisantem”, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

zam. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

legitymującą się dowodem osobistym seria,numer:……………………………………………………………………………………….…………….. , 

zwaną dalej „Komitentem” 

zwanymi dalej w Umowie Stroną, bądź łącznie „Stronami”. 

§ 1. 

Zakres zlecenia 

1. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży na zasadach komisu  otrzymanych od Komitenta rzeczy, których lista w 

formie specyfikacji stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

2. Specyfikacja zawiera w szczególności następujące informacje: oznaczenie rzeczy, ilość, stan rzeczy, 

proponowaną cenę, która po ustaleniu z Komitentem może zostać obniżona. 

3. Komitent oświadcza, że przeznaczona do sprzedaży rzecz/rzeczy opisana/e w ust. 1 jest oryginalna, stanowi 

jego własność i nie jest obciążona prawami osób trzecich,  ani w jakikolwiek inny sposób nie jest ograniczone 

prawo Komitenta do rozporządzania przedmiotową rzeczą.  Ponadto Komitent oświadcza, iż rzecz/rzeczy 

określone w ust. 1 powyżej są czyste – w przeciwnym razie Komitent poniesie koszty przesyłki zwrotnej. 

4. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży rzeczy po cenie ustalonej z Komitentem.  

5. Określona w specyfikacji cena dla każdej z rzeczy jest ceną minimalną, za którą można sprzedać daną rzecz. 

§ 2. 

Wykonywanie zlecenia 

1. Komisant zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań i podjąć wszelkie działania niezbędne dla sprzedaży rzeczy. 

2. Komisant zobowiązuje się przechowywać rzecz w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

3. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży rzeczy Komisant przedstawi Komitentowi rozliczenie 

zawierające pełne rozliczenie ceny sprzedaży  wraz z odpowiednimi fakturami i innymi dokumentami 

umożliwiającymi określenie ceny i prowizji. 

§ 3. 

Prowizja 

1. Za dokonanie sprzedaży zgodnie z § 1 niniejszej Umowy, za cenę określoną w § 1 ust. 3 lub wyższą, Komisantowi 

przysługuje prowizja. Prowizja uzależniona jest od ceny poszczególnych towarów i wynosi:  

100,00 zł - 2.499,99 zł - 25% (dwadzieścia pięć procent) 

 od 2500,00 zł - 20% (dwadzieścia procent) 

2. Komisant nabywa prawo do prowizji z chwilą przekazania Komitentowi ceny/rzeczy. 

3. Cena uzyskana ze sprzedaży, po potrąceniu prowizji w wysokości określonej w ustępie 1 niniejszego paragrafu, 

zostanie przekazana na rachunek Komitenta w Banku numer rachunku 

……………………………………………………………………………..……………………….….……….……………………………………………………, 

nie później niż w ciągu 21 dni od daty sprzedaży rzeczy. Za datę płatności uważa się datę złożenia przez 

Komisanta polecenia przelewu w banku, prowadzącym rachunek Komisanta. W szczególnych przypadkach, 



 

 

Strony przewidują możliwość rozliczenia gotówkowego. 

4. Strony mogą zgodnie ustalić obniżenie ceny rzeczy. Ustalenia mogą być dokonane w formie e-mail, poprzez 

wiadomość tekstową sms lub w formie tradycyjnej. 

§ 4. 

Odstąpienie 

1. Każda ze Stron jest upoważniona do odstąpienia od Umowy w każdym czasie. Oświadczenie o odstąpieniu 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie następuje z chwilą doręczenia oświadczenia o 

odstąpieniu drugiej ze Stron, w jeden ze sposobów przewidzianych w paragrafie 5 niniejszej umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Komitenta, Komisant zobowiązany jest wydać rzecz Komitentowi w 

terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Komisanta, Komitent zobowiązany jest odebrać rzecz od Komisanta 

w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 

§ 5. 

Doręczenia 

1. Wszelkie doręczenia związane z wykonaniem niniejszej Umowy dokonywane będą na poniżej podane adresy: 

  (a) do Komitenta: 

- adres:…………………………………………………………... 

-  telefon:…………………………………………………………. 

- adres email:………………………………………………….… 

   (b) do Komisanta: 

-  adres: Dream Big S.C. ul. Krakowiakow 16, 02-255 Warszawa 

- telefon: +48 539 393 100, +48 48 539 394 550 

- adres email: biuro@dreambig.pl 

2. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach wyżej wskazanych danych teleadresowych. 

W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja pomiędzy Stronami zaadresowana zgodnie z ustępem 1 

niniejszego paragrafu, traktowana będzie jako skutecznie doręczona. 

§ 6. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DREAM BIG Magdalena Stępkowska Paulina Nosarzewska 

S.C. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych może Pan/ Pani skontaktować się w następujący sposób: 

a) listownie na adres ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa; 

b) przez e-mail: biuro@dreambig.pl 



 

 

3. Administrator danych osobowych – DREAM BIG S.C - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach zawarcia i realizacji umowy komisowej oraz oferowania 

naszych innych usług takich jak: 

a. udostępnianie Serwisów w celu prezentacji i sprzedaży naszych produktów. 

b. Realizacja cyklicznych programów promocyjnych. 

c. obsługa zawartych transakcji, w tym na przykład rozliczanie płatności oraz wysyłka towaru. 

d. zapewnienie obsługi i realizacji praw konsumenta, na przykład reklamacji zakupionego towaru lub jego 

zwrotu. 

e. udostępnianie własnych: informacji, komunikatów, newsletterów i innej komunikacji bezpośredniej. 

f. zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności naszych usług na każdym poziomie. 

g. ocena i mierzalność danych związanych z procesem zakupów w tym zwrotów i dokonywanych anulacji 

przez Użytkownika. 

h. oferowanie, dostarczanie zniżek oraz rabatów. 

         W przypadku zawarcia i realizacji umowy oraz udostępniania usług, z których chcesz skorzystać - Twoje dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy sprzedaży (tj. art.6 ust.1lit.b RODO). W pozostałych 

przypadkach podstawę prawną stanowi uzasadniony interes wynikający z przedmiotu prowadzonej działalności 

gospodarczej (art.6 ust.1lit.f RODO). 

5. Jakie dane przetwarzamy: 

a. W celu rejestracji Twojego konta w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail. 

b. W celu realizacji umowy komisu imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego; 

c. W celu korzystania i zarządzania przez Ciebie kontem w Serwisie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 

dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP. 

d. W celu realizacji zawartych przez Ciebie umów sprzedaży zarejestrowanych w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-

mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), 

NIP, dane dotyczące zakupów w Serwisie. 

e. W celu realizacji umów zawartych bez Twojej rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w 

przypadku wystawienia faktury). 

f. W celu umożliwienia dokonania rozliczenia Twoich środków pieniężnych za zwrócony towar: nr rachunku 

bankowego. 

g. W celu umożliwienia kontaktu z nami: imię, nazwisko, dane transakcyjne (adres dostawy, skład zamówienia) 

dane kontaktowe (adres korespondencyjny w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, 

miejscowość, kraj, adres e-mail, nr telefonu). 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z DREAM BIG S.C. przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest DREAM BIG - dostawcy usług IT, producenci towarów handlowych, 



 

 

biuro rachunkowe. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

d) prawo do przenoszenia danych; 

5. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w DREAM BIG S.C. Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

13. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług 

reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Pani/Panu rabatu sprzedażowego. W ramach 

profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Pani/Pana wcześniejsze decyzje zakupowe, w oparciu o 

które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala nam także na udzielenie 

odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od zgromadzonych i 

opracowanych danych dotyczących Pani/Pana osoby” 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa stanowi całość uzgodnień między Stronami. 

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa polskiego. 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za nieważne lub prawnie wadliwe, 

pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Komitent:      Komisant: 

 

________________________   ________________________ 

        (podpis)       (podpis) 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY  

Lista rzeczy: 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

16…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

17…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

18…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

19…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

20…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

21…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

22…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

23…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

24…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

25…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

26…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

27…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

28…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

29…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

30…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

31…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

32…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

33…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

34…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

35…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

36…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

37…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

38…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


