REGULAMINSKLEPUINTERNETOWEGOWWW.SELFBOOK.PL
1.POSTANOWIENIAOGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.selfbook.pl i prowadzony
jest przez spółkę MONABOOKS IDZI spółka jawna z siedzibą w Bogucinie,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656524,
NIP: 9721269582, REGON: 366235219.
2. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wrzosowa 100, 62- 006
Bogucin, adres poczty elektronicznej: biuro@selfbook.pl, numer telefonu: 503074224,
607073730.
3. Niniejszy Regulamin ma moc wiążącą wobec konsumentów, jak i przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest spółka prowadząca Sklep internetowy. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w
Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda
osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep Internetowy ma prawo do wglądu w ich
treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
5. Definicje:
a. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
b. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
utworzenie Konta.
c. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu
dostawy i płatności.
d. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba
fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sklepem
Internetowym.
e. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16,
poz. 93 ze zm.).
f. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu
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Internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o
złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia
wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sklepu
Internetowego cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje
o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym zindywidualizowana rzecz ruchoma będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklepem Internetowym.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym:
www.selfbook.pl, na platformie sklepowej WooComerce 3.1.1.
Sprzedawca, Usługodawca – MONABOOKS IDZI spółka jawna z siedzibą w Bogucinie,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656524,
NIP: 9721269582, REGON: 366235219. Adres miejsca wykonywania działalności i
adres do doręczeń: ul. Wrzosowa 100, 62-006 Bogucin, adres poczty elektronicznej:
biuro@selfbook.pl, numer telefonu: 503074224, 607073730.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na
rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
Przedstawiona oferta cenowa w sklepie ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi
odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
2.USŁUGIELEKTRONICZNEWSKLEPIEINTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,
Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych
kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola
„Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link
potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W
Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych
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Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także
podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta
(rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu Internetowego, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na wskazane
powyżej adresy.
Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z
momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w
Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta
łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2)
kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola
„Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami
oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu
Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów oraz ich
cechy indywidualne, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W
wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy
firmy oraz numeru NIP.
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego
pośrednictwem przez Klienta.
Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”
widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają
być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter
można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie
zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta, Klient zostaje zapisany na Newsletter.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z
Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu
internetowego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie
na adresy wskazane na wstępie.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,

którym posługuje się Sklep Internetowy: komputer, laptop lub inne urządzenie
multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka
internetowa: : Chrome od wersji 49, Firefox od wersji 50, Internet Explorer od wersji 11,
Opera od wersji 40, Safari od wersji 9; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu:
urządzenie mobilne (tablet, smartfon) 320x480px, komputer PC/laptop: 1024x768px;
włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi
JavaScript.
9. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz
praw autorskich i własności intelektualnej.
10. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i
prawnym.
11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje
związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji
Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Klient może składać w formie
elektronicznej lub pisemnej na adresy wskazane na wstępie.
12. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sklep Internetowy następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
3.WARUNKIZAWIERANIAUMOWYSPRZEDAŻY
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie
Internetowym zgodnie z Regulaminem. Każde kolejne zamówienie złożone przez tego
samego klienta jest traktowane i rozpatrywane osobno.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych
polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego
przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na
stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
złożenia przez Klienta oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym następuję za pomocą
Formularza Zamówień.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem.
5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę
Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia

adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy
o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia
Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail
zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu
Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5
Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w
systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
4.SPOSOBYITERMINYPŁATNOŚCIZAPRODUKT
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:
a. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
b. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 48 1050 1520 1000 0092 3947
9950.
c. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem
serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu
Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej. d.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są
zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności
elektronicznych i kartą płatniczą PayPro S.A. / DialCom24 sp. z o.o. w Poznaniu, ul.
Kanclerska 15, www.przelewy24.pl, www.p24payments.com.
d. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15,
60-327 Poznań, wpisany 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 0000347935,
NIP 7792369887, Regon 301345068.
2. Termin płatności:
a. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo
płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24
godzin od momentu od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
b. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.KOSZT,SPOSOBYITERMINDOSTAWYORAZODBIORUPRODUKTU
1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa P
 roduktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
3. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są
wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”
oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta
woli związania się Umową Sprzedaży.
4. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru, wysłanego przesyłką zgodnie z
dyspozycją klienta i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy jako nadawcy przesyłki,
Sprzedawca traktuje to jako zwrot towaru. Klient może się zgłosić do Sprzedawcy z
prośbą o ponowne wysłanie Towaru, lecz będzie to się wiązało z poniesieniem
dodatkowych kosztów przesyłki. Klient może ponownie wybrać sposób dostawy - kurier
albo poczta, po uiszczeniu opłaty, przesyłka będzie wysłana do Klienta.
5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Odbiór osobisty możliwy po
wcześniejszej opłacie Zamówienia za pośrednictwem przelewu, płatności elektronicznej
bądź kartą płatniczą.
6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: a.
przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, b. przesyłka kurierska, przesyłka
kurierska pobraniowa, c. odbiór osobisty: adres ul. Wrzosowa 100, 62-006 Bogucin, w
godzinach 9:00 – 17:00, po uprzednim umówieniu.
7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 18 Dni Roboczych, chyba że w opisie
danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego
Sprzedawcy,
b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.
9. Klient, w przypadku odbioru osobistego, ma 14 dni na odbiór towaru miejscu wskazanym
w pkt. 6.6.c od momentu otrzymania informacji, że towar jest gotowy do odbioru. Po
upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane, a wpłacona kwota, z uwagi na
spersonalizowanie produktu i brak możliwości jego dalszej sprzedaży, nie zostanie
zwrócona klientowi. Po upływie dalszych 14 dni zamówiony produkt zostanie komisyjnie
zniszczony.
6.REKLAMACJAPRODUKTU
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie lub w formie elektronicznej za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane na wstępie Regulaminu.
4. W przypadku reklamacji produktu w postaci żądania dostarczenia produktu bez wad,
Klient powinien odesłać zakupiony towar za pośrednictwem Poczty Polskiej listem
poleconym. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem. W celu refundacji
bezpośrednich kosztów zwrotu należy podać numer konta bankowego do przelewu.
5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji
przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się
Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres wskazany na wstępie.
7.POLITYKAPRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Selfbook.pl
lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest spółka „MoNaBooks Idzi” sp. j. z
siedzibą w Bogucin ( adres siedziby i adres doręczeń: ul. Wrzosowa 100, 62-006
Bogucin) wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS 0000656524, Nip 9721269582,
Regon 366235219, adres poczty elektronicznej: biuro@selfbook.pl, numer telefonu
kontaktowego 503074224, 607073730– zwana dalej Administratorem i będąca
jednocześnie Sprzedawcą.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)
(zwana dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz.1204 z późniejszymi
zmianami). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie
danych osobowych (zwane dalej: Danymi Osobowymi”)
3. Zgłoszenie Zbioru Danych do Rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych (GIODO) nastąpiło 27 czerwca 2017 roku, pod numerem 41600617.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane
zgodnie z prawem, zbierane do oznaczonych zgodnie z prawem celów i nie poddawane

dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i
adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w
postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych.
Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora
wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowane są w wyniku
działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie Selfbook.pl lub w ramach innych
kanałów komunikacji z Klientem. Przykładowo, jeżeli Klient w trakcie składania
zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego Dane
Osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą
już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenia Administratora.
6.
a.
b.
c.

7.
a.

b.

8.
a.

b.

Możliwe cele zbierania Danych osobowych Klientów przez Administratora:
Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży
Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora
Przeprowadzania konkursu, a zwłaszcza wyłonienie zwycięzców konkursu oraz
realizacja nagród W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być
przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących
przepisów prawa.
Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klientów:
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowych ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępni zebrane Dane
Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowych ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.
Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów:
Korzystających ze Sklepu internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego.
Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających
przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii
reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo
wskazane w formularze Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię,
nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

i. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do
zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.
j. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o
Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej
umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego, w ramach
innych kanałów komunikacji z klientem lub w Regulaminie.
k. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich przetwarzania.
l. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy o
ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych
Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo
wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
m. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
n. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną:
a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
b. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klienta
c. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta

8.POZASĄDOWESPOSOBYROZPATRYWANIAREKLAMACJIIDOCHODZENIA
ROSZCZEŃORAZZASADYDOSTĘPUDOTYCHPROCEDUR
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl.
9.PRAWO
ODSTĄPIENIAODUMOWY
W związku z faktem, iż przedmiotem świadczenia Sprzedawcy na rzecz Klienta jest przedmiot
nieprefabrykowany, przygotowany według specyfikacji konsumenta, i służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb, tj. został on spersonalizowany pod jego wymagania i nie nadaje
się on do dalszej odsprzedaży, na podstawie art. 38 pkt. 3 Ustawy, Klientowi nie przysługuje
prawo zwrotu zamówionych Produktów.
10.POSTANOWIENIADOTYCZĄCEPRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
Klientów niebędących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania
przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w
stosunku do Sprzedawcy.
3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie
będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu
powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w
przewozie przesyłki.
4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem niebędącym

konsumentem zostają poddane
Sprzedawcy/Usługodawcy.

sądowi właściwemu ze

względu na siedzibę

10.DANEOSOBOWEWSKLEPIEINTERNETOWYM
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
Internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży
lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
3. Sklep Internetowy przekazuje dane osobowe Klientów m.in.: a. w przypadku Klienta,
który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub
przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, b.
w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
Internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym
zakresie może zostać złożone pisemnie lub w formie elektronicznej na adresy wskazane
na wstępie.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Skutkiem niepodania wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do
zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
11.POSTANOWIENIAKOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sklep internetowy zastrzega sobie wyłączne prawo do jednostronnego dokonywania
zmian Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

