REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
TELSQUARE.PL
obowiązujący w sklepie internetowym TELSQUARE.PL dostępnym pod adresem internetowym
https://telsquare.pl, prowadzony przez Kacpra Czarneckiego prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą BLACK Kacper Czarnecki ul. Królowej Jadwigi 8/18 47-232 Kędzierzyn-Koźle NIP:
199-008-34-15 Regon: 388563751.
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin dotyczy konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze sklepu określając
m.in. zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość.
2. Definicje:
•

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy oraz sobót i niedziel

•

Dostawa - czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu towaru określonego w zamówieniu.

•

Dostawca - podmiot współpracujący ze sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy

•

Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybrany i wprowadzony przez klienta
na potrzeby rejestracji wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta

•

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta

•

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

•

Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa powszechnie oraz
Regulaminem i mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być
zawarta umowa sprzedaży

•

Konsument - osoba fizyczna (Klient) dokonująca czynności prawnej

•

Konto Klienta (Konto) - indywidualny panel, udostępniany dla Klienta przez Sprzedawcę, po
dokonaniu przez Rejestracji

•

Login - indywidualne oznaczenie ustalone przez Klienta, stanowiące co do zasady właściwy
adres poczty elektronicznej Klienta.

•

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnych związanych
bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową.
•

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdzie z treści Umowy sprzedaży
wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

•

Regulamin - oznacza przedmiotowy regulamin.

•

Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana
dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

•

Sklep-sklep internetowy TELSQUARE.PL

•

Sprzedawca - oznacza Kacpra Czarneckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą BLACK Kacper Czarnecki ul. Królowej Jadwigi 8/18 47-232 Kędzierzyn-Koźle NIP:
199-008-34-15 REGON: 388563751.

•

Strona Internetowa Sklepu - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sklep
internetowy TELSQUARE.PL

•

Towar (Produkt) - produkt zaprezentowany za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu do
sprzedaży

•

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w
Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą

3. Kontakt ze Sklepem.
•

Adres Sprzedawcy: BLACK Kacper Czarnecki, Królowej Jadwigi 8/18, 47-232 KędzierzynKoźle

•

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@telsquare.pl

•

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 506 302 707

•

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski o/ KędzierzynKoźle: 18 1050 1517 1000 0092 8413 2686

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień
na Produkty, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików
cookies języka JavaScript. Jak też włączona usługa okien wyskakujących (pop-up) Window,
a w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej Telefon komórkowy lub tablet z dostępem do
Internetu, obsługujący z jednego z systemów operacyjnych typu Android, IOS lub Windows
Phone.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu
Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu
Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających
realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
podatek VAT), przy czym na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się
cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
8. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej
do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców,
formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu stanowią własność
Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklep było możliwe dla
użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,
systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych
świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub
naruszający dobra osobiste osób trzecich.
§2 REJSTRACJA KONTA
1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu
rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z
Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu
zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych
odbiorcach tych danych.
§3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
1. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości
złożenia Zamówienia bez rejestracji, a następnie wybrać Produkt będący przedmiotem
Zamówienia, po czym kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
2. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać
dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, po czym kliknąć przycisk
“Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie.
3. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania oferty zawarcia Umowy
sprzedaży.
4. Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu można
składać przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie przyjmując
Zamówienie do realizacji, poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na
podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera
oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą
wygenerowania tej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem
a Sprzedawcą.
§4 PŁATNOŚCI I DOSTAWA
1. W sklepie internetowym TELSQUARE.PL, za zamówione produkty, Klient może
skorzystać Z płatności za pośrednictwem platformy PayU.
2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.
3. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez

wad.
5. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych
potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
6. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony
jest w dniach roboczych. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do
ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego
zamówienia.
7. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres
wskazany w formularzu zamówienia.
8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient
ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy
paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
10. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania
zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji,
następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed
wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy
składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub
podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie
obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego
przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub
telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§5 RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Jeżeli
Towar ma wadę, Klient może:
•

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że
Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar
wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie (powyższe ograniczenie to nie ma zastosowania,
jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient

może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru
na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się
pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia)
•

żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest
obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. (Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia
żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego
w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym
sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych
kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca).

2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz
wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz
Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub
wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może
zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z
powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu
ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub
usunięcia wady.
4. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez
producenta Towaru bądź dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja
dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej
Sklepu.
§6 REKLAMACJA
1. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w
formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do
reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez
Klienta.
3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych
świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w
formie elektronicznej i przesłana na adres poczty elektronicznej Sklepu.
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi
odpowiedzi.
§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Bieg powyższego terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
wskazanej przez niego osobie.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach, termin wskazany wyżej biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii
lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
a Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu analogicznych metod płatności do tych,
które zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami
7. Do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, Sprzedawca może
wstrzymać się ze zwrotem płatności
8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym

Regulaminie niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle
Produkt przed upływem terminu 14 dni.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli
ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Produktu.
11. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się wprost do Przedsiębiorcy z
uprawnieniami Konsumenta.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy
z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, Przedsiębiorcy z
uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§8 USŁUGI NIEODPŁATNE
1. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne
takie jak:
•

Newsletter;

•

Prowadzenie Konta Klienta;

•

Zamieszczanie opinii

2. Usługi te świadczone są 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo
do wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych
wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany
Regulaminu.
3. Usługa Newsletter wiąże się z wprowadzeniem adresu poczty elektronicznej przez Klienta,
za pośrednictwem formularza rejestracyjnego udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie
Internetowej Sklepu.
4. Klient podczas Rejestracji może dodatkowo zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu
rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej,
wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub
usługach w ofercie Sprzedawcy.
6. Newsletter kierowany do

Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy,

wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie
rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
7. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za
pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w
ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie
Klienta.
8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach
opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w
ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które
podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień
już zrealizowanych.
9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta,
przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może
ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
10. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom
posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i
subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na
zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych
Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także,
gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione
względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń
Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do
Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny
do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i
usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu
rejestracyjnym.
13. Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w
każdym czasie i bez podania przyczyn.
§9 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego gromadzone są w wyłącznie celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient
wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym (zakres usług nieodpłatnych).
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
•

w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką
kurierską, przewoźnik (doręczyciel) lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie
Administratora.

•

w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą podmiot obsługujący powyższe płatności w Sklepie
internetowym.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak też do żądania
ich usunięcia (prawo do zapomnienia).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Dane osobowe zbierane przez BLACK Kacper Czarnecki - Sprzedawca za pośrednictwem
Sklepu

Internetowego

są

przetwarzane

zgodnie

z

Rozporządzeniem

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).
2. Sprzedawca zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby
prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.
3. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
•

rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i
zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o
świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

•

składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
•

korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania
umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

•

subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której
przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby,
której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);

•

kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą. Podstawa prawna:
niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a)

adres e-mail;

b)

dane adresowe:

a.

kod pocztowy i miejscowość;

b.

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c)

imię i nazwisko;

d)

numer telefonu.

4.

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala

indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.
5.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje

następujące dane:
a)

adres e-mail

b)

dane adresowe

a.

kod pocztowy i miejscowość

b.

ulica wraz z numerem domu/mieszkania

c)

imię i nazwisko

d)

numer telefonu

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a)

firmę Przedsiębiorcy;

b)

numer NIP.

7. W przypadku podjęcia kontaktu na adres poczty elektronicznej Sprzedawca pobiera dane
osobowe w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe
informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres

IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu
operacyjnego.
9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i
odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w
Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane
osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie
Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli
roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do
udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna
- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu,
dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed
sądami i innymi organami państwowymi.
11. Przekazanie danych osobowych do Sprzedawcy jest dobrowolne, w związku z zawieranymi
umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w
procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku
składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację
zamówienia Klienta.
12. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sprzedawca
przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane
osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom
Sprzedawcy co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające)
albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
13. Do podmiotów przetwarzających dane na polecenie Sprzedawcy należą m.in. dostawcy
świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu,
systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności
kampanii marketingowych.
14. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę tak długo, aż zgoda nie zostanie
odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń jakie może podnosić Sprzedawca i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej - trzy lata, natomiast, podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę tak długo, jak jest to
niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia
wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
15. W przypadku skierowania żądania do Sprzedawcy udostępnia się dane osobowe
uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym
Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
16. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez
Sprzedawcę na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli
przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której
pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę
identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają
dostosowywać oferowane przez Sprzedawcę Produkty do indywidualnych preferencji i
rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość
opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie
Internetowym.
17. Sprzedawcę wykorzystuje cookies m.in. w celu:
•

uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie
Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu
Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

•

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych
statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej
Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

•

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą
w USA);

18. Sprzedawca może gromadzić adresy IP Klientów. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki
do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony
prywatności na nich obowiązujące. Do praw osób, których dotyczą dane osobowe należy:
•

Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

•

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21
RODO.

•

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna:
art. 17 RODO.

•

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

•

Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

•

Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

•

Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

19. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania
jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Nadto Klient ma
prawo żądać od Sprzedawcy przekazania kopii standardowych klauzul umownych.
Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub
innych praw przyznanych na mocy RODO.
20. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Sprzedawca poinformuje Klientów z
wyprzedzeniem 7 dni. Pytania związane z Polityką Prywatności można kierować na adres email Sprzedawcy.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn,
gdzie o każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych oraz innych ustaw i aktów prawa powszechnie obowiązujących.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i
w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na
stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty
Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji

i

Konsumentów.

Sprzedawca

informuje,

że

pod

adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

dostępna

jest

platforma

internetowego

systemu

rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym
(platforma ODR).
6. Załącznikiem do Regulaminu jest formularz odstąpienia od umowy.

7. Załącznik: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa
Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
BLACK Kacper Czarnecki
ul. Królowej Jadwigi 8/18
47-232 Kędzierzyn-Koźle

OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……
…………………………………………………………………..…………………………..
Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)
*Niepotrzebne skreślić.

