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UMOWA WSPÓŁPRACY 
 
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu […]w […] pomiędzy: 
SunRoof Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 8, 90-056 Łódź, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000789666, NIP 7252290395, REGON: 
383632393, kapitał zakładowy 12 500 zł, reprezentowaną przez Pawła Musiała – Pełnomocnika, uprawnionego do samodzielnej 
reprezentacji (zwaną dalej „SunRoof Technology”) 
a 
……………..…………., zam…………………………….., PESEL:……………… (zwanym dalej “Ambasadorem”). 
 
Zważywszy, że: 
a) SunRoof Technology prowadzi działalność w zakresie dostarczania i instalacji pokryć dachowych o właściwościach 
fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz usług z tym związanych; 
b) SunRoof Technology jest zainteresowana zwiększeniem sprzedaży swoich Produktów i Usług, zaś Ambasador jest 
zainteresowany oferowaniem takich Produktów i Usług; 
c) Strony chcą uregulować warunki współpracy w zakresie oferowania Produktów i Usług przez Ambasadora za 
wynagrodzeniem. 
Strony postanowiły, co następuje: 
1. Definicje 
1. Potencjalny klient – osoba fizyczna lub każdy inny podmiot prawa, który jest zainteresowany Produktami lub Usługami 
SunRoof Technology  jako rezultat działań podejmowanych przez Ambasadora oraz który został przedstawiony SunRoof 
Technology przez Ambasadora zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; 
2. Klient – Potencjalny klient, który zawarł Kontrakt o Produkty lub Usługi, jako rezultat wykonania niniejszej Umowy 
przez Ambasadora; 
3. Kontrakt o Produkty lub Usługi – stosunek prawny dotyczący Produktów lub Usług zawarty pomiędzy SunRoof 
Technology i Potencjalnym Klientem; 
4. Produkty/Usługi – odpowiednio: produkty lub usługi dostarczane przez SunRoof Technology, znajdujące się w ofercie 
SunRoof Technology; 
5. Informacje Poufne - jakiekolwiek informacje dotyczące Ambasadora lub SunRoof Technology, których poufny 
charakter jest oczywisty, wynika z przepisów prawa lub które zostały oznaczone jako poufne. 
2. Postanowienia ogólne 
1. Niniejsza Umowa reguluje warunki współpracy pomiędzy Ambasadorem a  SunRoof Technology w zakresie oferowania  
przez Ambasadora, za wynagrodzeniem, dostarczanych przez SunRoof Technology Produktów i Usług do Potencjalnych 
klientów. 
2. Ambasador nie jest ani pracownikiem ani przedstawicielem SunRoof Technology. Ambasador nie ma uprawnienia do 
podpisywania w imieniu SunRoof Technology jakichkolwiek dokumentów, ani składania w jego imieniu jakichkolwiek 
oświadczeń, deklaracji lub zapewnień, które mogłyby skutkować powstaniem zobowiązania po stronie SunRoof Technology 
wobec osoby trzeciej, a także do przyjęcia w imieniu lub na rzecz SunRoof Technology jakiejkolwiek płatności lub innego 
świadczenia, jak również do przyjęcia w imieniu SunRoof Technology jakichkolwiek zawiadomień i oświadczeń dotyczących 
wykonania Kontraktu o Produkty lub Usługi. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi o udzieleniu pełnomocnictwa, 
nie tworzy umowy o pracę ani umowy spółki pomiędzy SunRoof Technology i Ambasadorem. Ambasador uprawniony jest 
wyłącznie do dokonywania czynności wprost określonych w Umowie. Ambasador oświadcza, że nie prowadzi działalności 
gospodarczej w zakresie czynności Ambasadora, o których mowa w Umowie. 
3. Obowiązki Stron 
1. Na podstawie niniejszej Umowy, Ambasador zobowiązuje się do:  
a) Oferowania,  na zasadzie rekomendacji, Produktów i Usług  do Potencjalnych klientów, na warunkach każdorazowo 
wskazanych przez SunRoof Technology;  
b) poszukiwania Potencjalnych klientów; 
c) przedstawiania Potencjalnych klientów SunRoof Technology za pośrednictwem przekazanego przez SunRoof 
Technology formularza zgłoszeniowego lub w inny sposób wskazany przez SunRoof Technology. 
2. Na podstawie niniejszej Umowy, SunRoof Technology zobowiązuje się do: 
a) dostarczania aktualnych informacji na temat Produktów i Usług; 
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b) raportowania, w okresach miesięcznych, o zawartych  wskutek wykonania Umowy Kontraktach o Produkty lub Usługi, 
zapłacie  części wynagrodzenia, o której mowa w pkt 5.2 i 5.3 Umowy z tytułu danego Kontraktu o Produkty lub Usługi i 
wysokości wynagrodzenia netto przysługującego SunRoof Technology z tytułu danego Kontraktu o Produkty lub Usługi , 
stanowiącego podstawę wynagrodzenia Ambasadora,  o którym mowa w pkt 5.1 Umowy. W okresach miesięcznych oznacza w 
tym przypadku: do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
4. Przedstawianie Potencjalnych klientów 
1. Ambasador zobowiązuje się do przedstawiania Potencjalnych klientów poprzez przesyłanie  kontaktu do Potencjalnego 
klienta z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego przekazanego przez SunRoof Technology lub w inny sposób wskazany 
przez SunRoof Technology. Ambasador zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym w sposób w nim wskazany. 
2. SunRoof Technology zastrzega prawo do odrzucenia przedstawionego Potencjalnego klienta, jeżeli SunRoof Technology 
rozpoczęło wcześniej jakiekolwiek rozmowy biznesowe z danym Potencjalnym klientem, bezpośrednio lub w inny sposób, przed 
przedstawieniem Potencjalnego klienta przez Ambasadora.  
3. SunRoof Technology zachowuje prawo do odmowy współpracy z Potencjalnym klientem bez podawania powodu. W 
takim przypadku, Ambasador nie może podnosić żadnych roszczeń w odniesieniu do powyższego wobec SunRoof Technology. 
5. Wynagrodzenie  
1.    Z tytułu należytego wykonania Umowy SunRoof Technology zobowiązany jest, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3, do zapłaty 
na rzecz Ambasadora wynagrodzenia w wysokości 3% wynagrodzenia netto przysługującego SunRoof Technology na podstawie 
zawartego Kontraktu  o Produkty lub  Usługi, wskutek czynności Ambasadora.  
2.    Wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez 
SunRoof Technology prawidłowo wystawionego rachunku, z tym zastrzeżeniem, że prawo do wynagrodzenia z tytułu danego 
Kontraktu o Produkty lub  Usługi powstaje po otrzymaniu przez SunRoof Technology, w tym w formie zaliczki, minimum 10 
% wynagrodzenia przysługującego SunRoof Technology na podstawie tego Kontraktu . 
3.   Celem uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że w przypadku częściowych wpłat wynagrodzenia przysługującego 
SunRoof Technology na podstawie danego Kontraktu  o Produkty lub  Usługi, prawo do wynagrodzenia na rzecz Ambasadora 
powstaje po osiągnięciu przez wpłaty na rzecz SunRoof Technology , w tym w formie zaliczki,  poziomu co najmniej 10%   
wynagrodzenia przysługującego SunRoof Technology na podstawie tego Kontraktu.   Jeżeli rachunek wystawiony przez 
Ambasadora zawiera kwotę inną niż wskazana w raporcie, o którym mowa w art. 3 pkt 2 b) Umowy, SunRoof Technology ma 
prawo, bez żadnych konsekwencji, wstrzymać się od płatności do czasu wyjaśnienia rozbieżności.  
4.    Ambasador nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonaniem 
niniejszej Umowy.  
6. Rozwiązanie Umowy 
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania niniejszej Umowy  z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie niniejszej Umowy za wypowiedzeniem wymaga 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. SunRoof Technology jest uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnych 
powodów, w szczególności w przypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy przez Ambasadora. 
4. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie ma wpływu na obowiązek zachowania w poufności przez Strony. 
5. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie ma wpływu na wypłatę wynagrodzenia Ambasadora, pod warunkiem, że: 
a) Ambasador przedstawił Potencjalnego Klienta przed rozwiązaniem Umowy; 
b) SunRoof Technology otrzymało część  wynagrodzenia , o której mowa w pkt 5.2 i 5.3 Umowy, w ciągu 12 miesięcy po 
rozwiązaniu Umowy. 
7. Poufność 
1. Informacje Poufne powinny być traktowane jako poufne przez drugą Stronę i mogą zostać ujawnione lub wykorzystane 
przez drugą Stronę jedynie w zakresie, w jakim ich ujawnienie lub wykorzystanie przez drugą Stronę jest niezbędne do realizacji 
niniejszej Umowy. 
2. Obowiązek zachowania w poufności pozostaje w mocy przez okres 3 (trzech) lat następujących po rozwiązaniu niniejszej 
Umowy.  
3. Informacji poufnych nie stanowią informacje: 
a) które są lub stały się publicznie dostępne bez ujawniania ich przez Strony, ich przedstawicieli lub pracowników; lub 
b) które zostały udostępnione Stronie w sposób niepodlegający obowiązkowi zachowania poufności, ze źródła innego niż 
druga Strona, jej przedstawiciel lub pracownik, których ujawnienie nie jest zabronione na mocy prawa lub umowy. 
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8. Postanowienia końcowe 
1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy i jej interpretacji jest prawo polskie. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Umową, będą  podlegały jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory 
wynikające z lub w związku z Umową rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny dla siedziby SunRoof Technology. 
4. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między Stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, porozumienia, 
oświadczenia i umowy (w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy). 
5. Ambasador jest zobowiązany niezwłocznie informować SunRoof Technology o wszelkich zmianach okoliczności lub 
informacji w zakresie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne..Za skutki wynikłe z naruszenia obowiązku, o 
którym mowa w niniejszym punkcie odpowiada Ambasador. Strony potwierdzają, że gdy Umowa stanie się podstawą objęcia  
Ambasadora ubezpieczeniem społecznym, ustalone Umową wynagrodzenie obejmuje całość należnych składek na 
ubezpieczenia społeczne po stronie Ambasadora.  
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1- Pouczenie w zakresie danych osobowych. 
 
 
 

SunRoof Technology     Ambasador 
  

 
 
 

 
 
Załącznik nr 1 

 

Pouczenie w zakresie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej RODO), informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SunRoof Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 8, 90-056 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000789666, NIP 7252290395, kapitał zakładowy 12 500,00 ZŁ, w całości wpłacony, Sąd rejestrowy: Sąd 

Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres 

e-mail: martyn@sunroof.se Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe podane w umowie, do której niniejszy 

dokument stanowi załącznik oraz podane w oświadczeniu złożonym w związku z zamiarem zawarcia tej umowy, dla potrzeb 

ubezpieczeń społecznych (tj. w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów)  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:  

a) w razie zawarcia z Panem/ Panią umowy- art. 6 ust. 1 lit b RODO - w celu wykonania umowy, do której niniejszy dokument 

stanowi załącznik,  

b) w razie, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 

lit a) RODO, 

 c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym w zakresie ubezpieczeń społecznych na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, 
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d) w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym dla potrzeb 

dochodzenia roszczeń lub marketingu własnego- art. 6 ust 1 lit. f  RODO.  

3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:  

a) klienci administratora, o ile Pani/Pana dane będą potrzebne do wykonania umowy łączącej administratora z powyższymi 

podmiotami,  

b) podmioty współpracujące z administratorem dla potrzeb związanych z wykonaniem umowy, wykonania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa lub innych celów, w których administrator może przetwarzać Pani/Pana dane, np.  firmy 

świadczące usługi hostingowe, rachunkowe itp. 

 c) organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.  

4. Pana/Pani dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:  

a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych administratora- przez okres przewidziany w przepisach,  

b) w celu wykonania umowy, do której niniejszy dokument stanowi załącznik- do czasu jej rozwiązania, nie dłużej jednak niż 

do dnia przedawnienia roszczeń,  

c) w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym dla potrzeb 

dochodzenia roszczeń lub marketingu własnego- przez okres niezbędny dla tych celów, w szczególności dla potrzeb dochodzenia 

roszczeń- do dnia przedawnienia roszczeń, 

 d) Każdy z powyższych terminów może zostać przedłużony do czasu wydania prawomocnego wyroku/decyzji w postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym. 

 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. W razie niemożności spełnienia 

żądania, administrator poinformuje Panią/Pana podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 

miesiąca od dnia żądania. 

 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9. Podanie danych osobowych, jest niezbędne do zawarcia umowy. Nieprzekazanie danych osobowych spowoduje niemożność 

zawarcia umowy.  

10. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych nie ma wpływu na zawarcie umowy. 

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do 

profilowania.  Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. 

12. Dane Inspektora Ochrony Danych: Adam Klimczak, tel. 535 055 045. 

13. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo 

kierować mailowo na adres: martyn@sunroof.se lub pisemnie na adres: SunRoof Technology spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 8, 90-056 Łódź. 
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