REGULAMIN
REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób Sprzedaży prowadzonej przez „AZ”
Anna Zych z siedzibą w Częstochowie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.patatino.pl
(zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez "AZ" Anna Zych z siedzibą
w Częstochowie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Sklep intenetowy patatino.pl, działający pod adresem www.patatino.pl oraz sprzedaż w nim
towarów drogą elektroniczną, prowadzone są przez jednoosobową działalność gospodarczą "AZ"
Anna Zych z siedzibą w Częstochowie, ul. Al. Wolności 28, 42-217 Częstochowa (REGON:
150667305, NIP: 9490026140), dalej zwaną „Sprzedającym”.
2. Adresem elektronicznym sklepu internetowego Sprzedającego jest: www.patatino.pl
3. Adres mailowy Sprzedającego to patatinolight@gmail.com;
4. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie w dni robocze (od
poniedziałku do piątku) w godzinach: 9:00 - 17:00.
5. Sprzedaż towarów drogą elektroniczną odbywa się w oparciu i zgodnie z:
a. ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144
poz. 1204 z póź. zm.);
b. ustawą z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z póź.
zm.);
c. ustawą z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.);
d. niniejszym Regulaminem, który wydany został w trybie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Regulamin określa:
. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
a. zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedającego;
b. warunki i tryb zawierania umów Sprzedaży drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedającym a
Klientem;
c. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach sklepu internetowego
d. ceny i warunki płatności kupowanego Towaru;
e. warunki oraz sposób i termin dostawy zakupionego Towaru;
f. warunki i tryb rozwiązywania/odstępowania od Umowy Sprzedaży przez Klienta;
g. warunki i tryb rozwiązywania Umowy Sprzedaży przez Sprzedającego;
h. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Towarów;
i. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną;
j. wymagania techniczne, pod stronie Klienta, niezbędne dla realizacji tych usług oraz zawiera
k. politykę prywatności i bezpieczeństwo danych Klienta;
l. prawo rządzące Umowa Sprzedaży oraz właściwość miejscową sądu rozpatrującego ew. spór
pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

7. Klient może uzyskać treść niniejszego Regulaminu w każdym czasie przy wykorzystaniu odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.patatino.pl
8. Klient dokonuje akceptacji Regulaminu w sposób wskazany w rozdziale IV pt. „Warunki i tryb
zawierania Umów Sprzedaży”.
II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez
Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Umowie Sprzedaży.
2. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania
Dostawy Towarów:
firmę kurierską DPD
3. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.
4. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez
Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą w Sklepie czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,
wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
7. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) - serwis internetowy dostępny pod adresem
www.patatino.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
8. Towar - produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu.
9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy
Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę danego Towaru.
11. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Towaru(ów) na odległość, na zasadach określonych w
Regulaminie, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu
internetowego Sklepu w wyniku oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu do realizacji
Zamówienia Klienta (oraz pod warunkiem, w przypadku wyboru płatności Blue Media S.A., że
zamówienie zostanie opłacone).
III. REJESTRACJA
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja Klienta w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć Zamówienie bez
dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez
Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny
drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w
formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z
Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. Rejestracja umożliwia logowanie Klienta do Sklepu na stronie www.patatino.pl.
6. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu oraz podanie
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym Umowy o świadczenie
drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta,
poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać
przykładowo przesłane na adres Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą
elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta
Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
IV. WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową
www.patatino.pl, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz
informacje dostępne na tejże stronie, w tym podanie danych wskazanych tamże jako
obowiązkowych.
2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach
internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
elektronicznej.
3. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez ich dodanie do koszyka.
4. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich pól w żądane dane, wyświetlone zostanie
podsumowanie składanego Zamówienia zawierające opis wybranych Towarów, ich łączną cenę
oraz wszystkie inne koszty związanych z jego realizacją.
5. Do momentu naciśnięcia pola potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość
modyfikacji wprowadzonych danych także w zakresie wyboru Towaru postępując zgodnie z
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
6. Przed wysłaniem Zamówienia (poprzez naciśnięcie pola potwierdzającego jego złożenie) Klient
potwierdza także, że akceptuje treść Regulaminu.
7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty
Sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów
do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
8. Zamówienie Klienta traktowane jest (o ile jest zgodne z Regulaminem) jako oferta zakupu
Towarów.
9. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający
przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.
10. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7
dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
11. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem wysłania oświadczenia przez
Sprzedającego z jego systemu informatycznego na wskazany przez Klienta jego adres internetowy
potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji (z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru
płatności Blue Media S.A., dla zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest, aby zamówienie

zostało opłacone), które to oświadczenie Sprzedający wysyła najpóźniej w następnym dniu
roboczym po wpływie Zamówienia.
12. Sprzedający może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży z osobą, która nie ukończyła 18 lat, o
czym potencjalny Klient zostanie powiadomiony.
13. Sprzedający może wprowadzić limit ilości sztuk zakupu Towaru. Może też wprowadzić limit
wartości nabycia Towaru w przypadku wskazania przez Klienta płatności w trybie „za
pobraniem”.
14. Sprzedający może odmówić Klientowi zawarcia Umowy Sprzedaży, jak również może ograniczyć
jego dostęp do części lub wszystkich Towarów, w przypadku naruszenia przez Klienta
Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,
wprowadzające w błąd Sprzedającego;
b. naruszył dobra osobistych osób trzecich, w szczególności dobra osobistych innych
Klientów;
c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego jako zachowania
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci
Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
15. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez
korzystanie ze wskazanych urządzeń i oprogramowania;
a. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z: przepisami obowiązującymi w Polsce,
postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
16. Klienta obowiązuje zakaz: . rozsyłania i/lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej
informacji handlowej (spam);
a. odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej.
V. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI KUPOWANEGO TOWARU
1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek
VAT (ze wskazaniem jego stawki).
2. Klient może uiścić cenę:
a. za pobraniem (dodatkowa opłata w wysokości 5 zł), jeżeli w danej chwili taka opcja wyświetla
się na stronie Sklepu przy zakupie Towaru lub
b. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., dostępne formy
płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

VI. WARUNKI ORAZ SPOSÓB I TERMINY DOSTAWY ZAKUPIONEGO TOWARU
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i stopniowo będzie rozszerzana na inne
kraje, o czym Sprzedający dodatkowo poinformuje Klientów.
2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w
formularzu Zamówienia.
3. Dostawa kupionych Towarów może być zrealizowana na terenie Polski za pośrednictwem firmy
kurierskiej DPD (koszt 15 zł),
4. Termin wysyłki przez Sprzedającego kupionego Towaru (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5
poniżej) wynosi maksymalnie 3 dni robocze (za wyjątkiem Okresów Specjalnych, o których mowa
w ust. 9 poniżej, kiedy termin ten wynosi 5 dni roboczych) liczone od:
a. następnego dnia po dniu wysłania Klientowi, przez Sprzedającego, oświadczenia o przyjęciu
Zamówienia do realizacji - w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „za
pobraniem”;
b. momentu wpłynięciu pełnej Ceny na konto Sprzedającego - w przypadku wyboru przez
Klienta płatności „Blue Media S.A.”.
c. Przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
5. Czas Dostawy Towaru Klientowi przez Dostawcę wynosi na terenie Polski (za wyjątkiem Okresów
Specjalnych, o których mowa w ust. 9 poniżej) : firmy kurierskiej DPD: ok. 2 - 3 dni robocze, a w
czasie Okresów Specjalnych: do 5 dni roboczych;
6. Czas Dostawy Towaru Klientowi przez Dostawcę zagranicą wynosi 10 dni roboczych (DHL), za
wyjątkiem Okresów Specjalnych (o których mowa w ust. 9 poniżej), kiedy Czas Dostawy wynosi
15 dni roboczych.
7. 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.
8. Sprzedający dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT oraz może
jednocześnie przesłać jej obraz przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny
podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
9. Okresy Specjalne to dni przedświąteczne, okresy tzw długich weekendów, okresy wzmożenia
zakupowego takie jak tygodnie przed dniami uznanym za święta/dni specjalne typu Walentynki,
Dzień Matki etc, dni akcji promocyjnych typu Black Friday lub promocji w Sklepie. Do Okresów
Specjalnych należą dni gwałtownego wzrostu popytu na Towary, co może spowodować problemy
logistyczne z obsługą zamówień.
VII. WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA/ODSTĘPOWANIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, ma prawo odstąpić od Umowy w
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z zastrzeżeniem poniższych postanowień).
2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient,
domownik Klienta lub wskazana przez niego osoba trzecia, odebrała przesyłkę z Towarem od
Dostawcy.

3. Klient aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży musi złożyć Sprzedającemu pisemne
jednoznaczne oświadczenie o tym odstąpieniu, które należy przesłać oświadczenie pocztą
elektroniczną (adresy podane są w rozdziale I Regulaminu). Oświadczenie Klienta musi zawierać
informacje wskazane w formularzu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, którego ustawowy wzór
stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Klient może (ale nie ma takiego obowiązku) wykorzystać, do złożenia oświadczenia o odstąpieniu,
formularz o którym mowa powyżej.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie wyśle
Klientowi, na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania tego
oświadczenia.
7. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał
przedmiotowe oświadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Klientowi całą otrzymaną
należność oraz koszty dostarczenia Towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu wysyłki
oferowanego przez Sprzedającego.
9. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający
otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem
postanowienia pkt. 12 poniżej).
10. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaką zastosowała Klient
płacąc za kupiony Towar, chyba że Strony uzgodnią inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Klienta.
11. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar na swój koszt niezwłocznie, ale nie później
niż wciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, za pośrednictwem poczty lub
innego uzgodnionego przewoźnika. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: ul.
Kościuszki 55 42-290 Blachownia z dopiskiem Patatino.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do chwili otrzymania Towaru z
powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy
Sprzedaży zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając
oświadczenie Sprzedającemu. Powyższe Umowne prawo odstąpienia jest niezależne, nie narusza
ani nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o
prawach konsumenta, opisanego w pkt. 1 i 2 powyżej.
VIII. USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO
1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w zakresie:
a. Formularza kontaktowego;
b. wysyłania Newsletter’a;
c. prowadzenia Konta Klienta;
d. publikowania opinii Klienta.
2. Powyższe usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje

Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na
stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedającego.
5. Rezygnacja z usługi „Formularz kontaktowy”, możliwa jest w każdej chwili i polega na
zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.
6. Z usługi wysyłania Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty
elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz subskrypcyjny udostępniony przez
Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w
przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o
świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej,
wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach
w ofercie Sprzedającego. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Klientów,
którzy dokonali jego subskrypcji.
8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o
nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść Newsletter’a oraz informację o możliwości i
sposobie rezygnacji z tej usługi.
9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez rezygnację z
subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej
wysłanej w ramach usługi Newsletter.
10. Usługa prowadzenia 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.
11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedającemu,
przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedającego, może
ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
12. Usługa publikacji opinii Klienta polega na umożliwieniu przez Sprzedającego, Klientom
posiadającym Konto Klienta umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i
subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. Sprzedający nie ma
obowiązku publikowania na stronie internetowej Sklepu opinii Klienta.
13. Rezygnacja z usługi publikacji opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
14. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i nieodpłatnych usług, w
przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającemu lub innych Klientów, naruszenia
przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy to zablokowanie jest
uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności w przypadku przełamywania przez
Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi podobnymi działaniami hakerskimi.
Zablokowanie dostępu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę
zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedający zawiadamia Klienta o
tym zablokowaniu drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu
rejestracyjnym.

IX.WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO
1. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w systemie Blue Media S.A. – Sprzedający
może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli należność nie wpłynie na jego konto w ciągu 7 dni od
daty zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Oświadczenie Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wysyłane jest Klientowi pocztą
elektroniczną.
X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO TOWARÓW
1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta (będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksy
Cywilnego) z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że
Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar
wadliwy na wolny od wad.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez
Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na
wolny od wad.
b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany
wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta.
3. Sprzedający 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 wymiany ponosi Sprzedający.
4. Reklamacje należy kierować na następujący adres magazynów Sprzedającego: ul. Kościuszki 55
42-290 Blachownia z dopiskiem Patatino. Sprzedający rozpatrzy je w ciągu 14 dni.
5. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru
pokrywa Sprzedający.
XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ
1. Sprzedający zapewnia że podejmie działania, aby Sklep działał poprawnie biorąc pod uwagę
aktualny stan wiedzy technicznej i wykorzystywanego sprzętu oraz oprogramowania, usuwając
wszelkie ew. nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych
świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, w szczególności nieprawidłowości
związane z funkcjonowaniem Sklepu. Klienci mogą zgłaszać reklamacje pisemnie na adres
magazynów Sprzedającego (ul. Kościuszki 55 42-290 Blachownia) lub adres:
patatinolight@gmail.com podając ich opis i datę wystąpienia.
3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej takiej reklamacji w terminie 14 dni lub innym
terminie, o którym poinformuje Klienta. Sprzedający usunie wskazane nieprawidłowości w
najkrótszym technicznie możliwym terminie.
XII. WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU UŻYTKOWANEGO PRZEZ KLIENTA
1. Aby dokonać zakupu w Sklepie, Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub
urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2. Urządzenia te muszą spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
a. Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
b. Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
c. Chrome 15.x,
d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
XIII.DODATKOWE INFORMACJE HANDLOWE
Sprzedający na swoich stronach internetowych informować będzie Klientów o aktualnych działaniach
promocyjnych, w tym obniżkach cen lub innych korzyści związanych z promowanym Towarem,
określając czas ich trwania oraz warunki niezbędnych do skorzystania z tej promocji.

XIV.DODATKOWY (USTAWOWY) ZAKAZ OBOWIĄZUJĄCY KUPUJĄCEGO
Klient zobowiązany jest przestrzegać ustawowego zakazu umieszczenia w systemie teleinformatycznym
Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym, w tym zniesławiających lub naruszających dobra
osobiste i inne prawa osób trzecich.
XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PATATINO.PL
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWY M
4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWY M
5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYK A
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza
że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres
przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w
zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
jest ANNA ZYCH prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „AZ” Anna Zych wpisana do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dział alności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca
wykonywania działalności i adres do doręczeń: UL. Al.Wolności 28 42-217 Częstochowa , NIP
9490026140, REGON 150667305, adres poczty elektronicznej: patatinolight@gmail.com - zwana
dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą .
1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 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 swobodne go przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia
RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu
Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1)
zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na
stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejsz ej polityce
prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości
zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wym ogiem umownym i
jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest
zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do
zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego ora z w Regulaminie
Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie
danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi
Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i
zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezg odnemu z
tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania o raz (5) przetwarzane w
sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicz nych lub
organizacyjnych.
1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator
wdraża odpowiednie środki techniczne i org anizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane
przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i
rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) na leży
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na
stronach Sklepu Internetowego.
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i
w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykon ania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetw arzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub

przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolnoś ci osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem .
2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co
najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy
przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez
Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego
celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych
przez Administratora wynika z działań podejmowanyc h przez danego Usługobiorcę lub Klienta w
Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie
Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to
jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie
będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących
celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęci e
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy )
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w
inny sposób zawartej umowy. Zakres maksymalny: 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).
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub
Klienta.
Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie
adresu dostawy.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do
osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cyw ilnego (podstawowy
termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi
trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata) .
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku
wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Adres poczty
elektronicznej
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda )
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na
dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Imię, adres poczty elektroniczne j
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na
dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Adres poczty elektroniczne j

Prowadzenie ksiąg podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1
Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi
przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania
podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od
początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Imię i nazwisko; adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klient a
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą
być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia ROD O
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizo wanego
przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do
osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególnoś ci kodeksu cywilnego (podstawowy
termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi
trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres
poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy).
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub
Klienta.
4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWY M
4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych
Umów Sprzedaży konieczne jest k orzystanie przez Administratora z usług podmiotów
zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący
płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa
osób, których dane dotyczą.
4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i n ie do
wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –
Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu
przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zreal izowania.
Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane
przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane
następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w
Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dan e osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi,
spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie
niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą pła tniczą - 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 na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym
do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
4.3.3. podmioty kredytujące / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatnoś ci leasingowej Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy

obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w
zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez K lienta.
4.3.4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym
Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usłu g Elektronicznych (w
szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego,
dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i
udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą
polityką prywatności.
4.3.5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi
wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub
firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do
zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.
1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o
zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego
przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym
punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu
bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą
zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług
Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie
Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego,
przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może
odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych
warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to
dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten
sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym .
5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie
zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego
Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też
poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.
Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej
osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa .
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz
ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma praw o do przenoszenia
swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art.
15-21 Rozporządzenia RODO.
6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są

przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9
ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym
w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczegól ności ustawy o ochronie
danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie
uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba
że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane
na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby
takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.
6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności
można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie
lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub
korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYK A
7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Interneto wego
(np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z
jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot.
plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m .in. tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .
7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach :
7.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że
są zalogowani;
7.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia ;
7.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
logowania do Sklepu Internetowego;
7.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji
Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji
korzystania ze stron Sklepu Internetowego ;
7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony
Sklepu Internetowego;
7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez
anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określo nych stronach, słowa
kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich
przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w
sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie

akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z
plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznac za to, że można np.
częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików
Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności
Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia
poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas
kolejnych kroków składania Zamówienia).
7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia
zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka
zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku
wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki inte rnetowej w
zakresie plików Cookies.
7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w
dziale pomocy przeglądarki internetowej ora z na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany
link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
7.6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics oraz
Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie
Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób
zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do
generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają
charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych)
osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług
w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących
Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na
temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne
oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics
informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować
dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator
namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez
Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego.
2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do
jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców,

formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do
Sprzedającego lub podmiotów z nim współpracujących.
3. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez
Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającemu na dysku
twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne
działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie
niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach
końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient
może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia
końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować
utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.
4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami
Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w
granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest
Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym
zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie
jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
7. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy wskazane
w pkt. I.3 tegoż Regulaminu.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia
przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są
realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu (który obowiązywał w chwili zawarcia
Umowy Sprzedaży). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego
opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
Częstochowa, dnia 16 maja 2019r.

Załącznik: wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta konsumenta

