REGULAMIN OFTADIRECT - SKLEPU INTERNETOWEGO Thea Polska
Obowiązujący do 14.02.2018 r.
1. Warunki ogólne:
1.1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady składania zamówień oraz sprzedaży
wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety producenta Laboratoires Thea w
oficjalnym sklepie internetowym Oftadirect.pl, którego właścicielem jest firma Thea Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa (sklep@thea.com.pl), tel.
(22) 849 49 62; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000354319, o kapitale zakładowym w wysokości 400 000 zł; NIP: 521-356-39-71;
REGON: 142396373; nr rej. GIOŚ: E0012823WZ –– zwana dalej Sprzedającym.
1.2. Sprzedający świadczy usługi za pośrednictwem Oftadirect.pl - Sklepu internetowego w
sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
1.3. W każdym przypadku, przed skorzystaniem z usług zaoferowanych w Oftadirect.pl - Sklepie
internetowym, Kupujący powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz z Prawem
odstąpienia od umowy, a następnie potwierdzić ten fakt i zaakceptować postanowienia
Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest warunkiem dokonania
zakupów. Akceptacji zapisów w Regulaminie Kupujący powinien dokonać na etapie
rejestracji konta użytkownika w sklepie internetowym Oftadirect.pl lub podczas składnia
zamówienia. Kupujący powinien zawsze aktualizować swoje dane w razie ich zmiany przed
złożeniem zamówienia.
1.4. Wszystkie informacje, znaki graficzne oraz słowno-graficzne, tj.: logotypy, teksty, obrazy,
zdjęcia i inne elementy, które umieszczane są w witrynie www.oftadirect.pl są zastrzeżone
wyłącznie dla Thea Polska Sp. z o.o..
1.5. Oftadirect.pl - Sklep internetowy może zawierać łącza do innych stron internetowych, w
szczególności do stron zawierających dodatkowe informacje dla Kupującego na temat
produktów bądź usług oferowanych w witrynie. Sprzedający nie wyraża zgody na utworzenie
hiperłącza do Sklepu internetowego bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego.
1.6. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i
zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia
przez klienta zamówienia. Informacja o kosztach dostawy podana jest zawsze w momencie
zamówienia i jest uwzględnione na fakturze lub paragonie zgodnie z Tabelą opłat za
dostawę (patrz regulamin: dostawa i koszty przesyłki).
1.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do
wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do
wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy
zamówień przyjętych do realizacji.
1.8. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert
promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji
dopuszczają taką możliwość. Otrzymane drukowane materiały reklamowe i informacyjne nie
podlegają wymianie ani reklamacjom.
2. Zamówienia:
2.1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia”
znajdującego się na www.oftadirect.pl oraz potwierdzenie zapoznania się z treścią

Regulaminu i Prawa odstąpienia od umowy oraz zaakceptowanie Regulaminu sklepu.
Zamówienie złożone przez Kupującego musi być wyraźnie potwierdzone przez
Sprzedającego. Odbędzie się to poprzez wysłanie potwierdzenia na podany przez Kupującego
podczas rejestracji adres e-mailowy wraz z podsumowaniem warunków sprzedaży (lista
zamówionych produktów, cena, rodzaj płatności, koszty, sposób i adres dostawy, regulamin i
informacja o prawie odstąpienia od umowy). Kupujący ma obowiązek sprawdzić treść
potwierdzenia i bezzwłocznie zasygnalizować ewentualne nieścisłości, błędy lub przeoczenia
oraz wydrukować i zachować wiadomość e-mail. W razie braku e-maila z potwierdzeniem od
Sprzedającego należy skontaktować się ze Sprzedającym w sposób określony w sekcji
Kontakt (na www.oftadirect.pl).
2.2. W przypadku, gdy wystąpią trudności z realizacją zamówienia całościowo lub częściowo,
Sprzedający skontaktuje się niezwłocznie z Kupującym, poprzez e-mail lub telefonicznie, w
celu określenia terminu realizacji zamówienia lub zwrotu wpłat za niezrealizowane
zamówienie.
2.3. Akceptowane przez Sprzedającego formy płatności to:
- przedpłata na konto nr 71114010100000530772001009, z koniecznym podaniem w tytule
zamówienia następujących informacji: numer zamówienia, imię i nazwisko Kupującego
- za pobraniem (Kupujący płaci za zamówienie i koszty dostawy przy odbiorze przesyłki).
2.4. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia można składać przez
witrynę www.oftadirect.pl , 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok lub
telefonicznie pod nr telefonu: +48 22 849 49 62 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w
godzinach od 830 do 1630.
2.5. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia
realizacji zamówienia.
2.6. Zamówienia może składać tylko osoba pełnoletnia.
3. Dostawa i wysyłka, koszty wysyłki:
3.1. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie gdy Sprzedający otrzyma
potwierdzenie złożenia zamówienia, a w przypadku wybrania opcji przedpłata na konto
po wpłynięciu pieniędzy na konto Sprzedającego (zwykle jest to następny dzień roboczy po
dokonaniu wpłaty).
3.2. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno
zostać wysłane do Kupującego. Towar dostępny w magazynie wysyłany jest zazwyczaj do 5
dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia lub wpłynięcia płatności za zamówienie.
3.3. Koszty dostawy w zależności od wybranej opcji płatności i sposobu dostawy wynoszą:
-przedpłata na konto, przesyłka kurierska: 17,00 PLN brutto
- przesyłka kurierska za pobraniem: 19,50 PLN brutto
Przy zamówieniach powyżej 250 PLN, Kupujący nie ponosi kosztów dostawy.
3.4. Do każdego zakupu dołączona jest faktura VAT lub paragon.
3.5. Złożenie zamówienia jest zawarciem tzw. „umowy na odległość” do której odnoszą się
wszystkie prawa i obowiązki umowy cywilnoprawnej z zastrzeżeniem przypadków
określonych w zadaniu następnym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji
zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności co do kompletności lub
prawidłowości danych zawartych w zamówieniu, zamiaru wywiązania się z zobowiązań
nakładanych przez umowę lub zgodności zamiaru wykorzystania towaru z jego
przeznaczeniem lub warunkami używania. Sprzedający uzależnia realizację zamówienia od
uzyskania potwierdzenia zamówienia.

4. Zasady bezpiecznego użytkowania wyrobów:
4.1. Towary znajdujące się w Oftadirect.pl - Sklepie internetowym są wyrobami medycznymi,
kosmetykami lub suplementami diety i powinny być używane ze szczególnym
uwzględnieniem wskazówek zawartych w ulotkach produktowych, instrukcjach używania jak
również zgodnie z zaleceniami specjalistów.
5. Prawo odstąpienia od umowy:
5.1. Kupujący będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym oftadirect.pl,
który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając
Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy
wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący objął w posiadanie towar lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie
towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłane oświadczenie przed jego upływem.
5.2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od Kupującego złożenia
jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 1.
Kupujący może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:
- wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy Sprzedawcy
- na adres e-mail: sklep@thea.com.pl
(można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy – plik do pobrania w PDF).
5.3 Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest
udostępniony na stronie internetowej Sprzedawcy www.oftadirect.pl.
5.4 Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.5. Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty
dostarczenia towaru do Kupującego) w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia
Kupującego o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy oferowany
przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.
5.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Kupującego przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
5.7 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili
otrzymania towaru z powrotem.
5.8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14
dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
towaru przed jego upływem.
5.9. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.
5.10. Do zwracanego towaru Kupujący powinien dołączyć kopię dowodu sprzedaży oraz
informacje o preferowanym sposobie przekazania pieniędzy. Jeśli płatność będzie
dokonywana na rzecz osoby trzeciej fakt ten powinien zostać zgłoszony.
5.10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania towaru.
5.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w
przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. z 2014 r. poz. 827) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest

rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W sklepie internetowym oftadirect.pl
oferowane są wyłącznie wyroby medyczne, kosmetyki i suplementy diety, dlatego
możliwości odstąpienia od umowy dotyczyć może wyłącznie produktów, które nie zostały
otwarte po dostarczeniu.
5.12. Zwracany towar należy odesłać na adres (za potwierdzeniem odbioru):
Sklep internetowy Thea Polska Sp. z o.o.
Ul. Cicha 7
00-353 Warszawa
Z dopiskiem; „ ZWROT SKLEP INTERNETOWY”
Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki ze zwrotem towaru
w trakcie transportu.
6. Gwarancje i reklamacje:
6.1. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien spiasć protokoł uszkodzenia
przesyłki w obecności kuriera. W przypadku reklamacji z powodu uszkodzenia przesyłki tylko
reklamacje zawierające taki protokół będą rozpatrywane.
6.2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie
przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną
lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na
Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
6.3. Kupujący w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo zażądać
od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej obniżenia ceny towaru, a w
przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na
wolną od wad albo wadę usunie; usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad.
6.4 Kupujący może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego usunięcia wady, jeżeli
usunięcie wad produktu w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwy lub w
porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałby nadmiernych kosztów.
6.5. Jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą Sprzedawca może odmówić żadaniu wymiany rzeczy
wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia
temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu. Kupujący będący przedsiębiorcą traci
również roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy po upływie roku od dnia
przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
6.6. Aby złożyć reklamację należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres mailowy sklep@thea.com.pl wpisując w tytule wiadomości:
REKLAMACJE lub listownie na adres Sprzedawcy.
Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr
dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany
sposób rozwiązania reklamacji, a potem przesłać reklamowany towar na adres
Sprzedającego.
6.7.Sprzedający weryfikuje zasadność reklamacji i w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty
zgłoszenia wystąpienia wady Sprzedawcy i otrzymania reklamowanego towaru i
informuje Kupującego, będącego konsumentem o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sprzedający ustala z Kupującym czy
zakupiony towar zostanie odesłany do Kupującego, czy też zostanie zutylizowany.

6.8. Zwrot Towarów z tytułu reklamacji prosimy kierować na adres: Sklep internetowy
Reklamacje Thea Polska Sp. z o.o., ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa przesyłką poleconą za
potwierdzeniem odbioru. Sprzedający nie odbiera przesyłek wysłanych przez Kupującego „za
pobraniem”.
6.9. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady produktu przedawniają się w terminie
dwóch lat od dnia przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub z końcem daty ważności
przydatności sprzedawanego produktu (jeśli data ta jest dłuższa).
6.10. Nabywca będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił
niezwłocznie Sprzedawcy o wystąpieniu wady w sprzedanej rzeczy.
7. Ochrona danych/polityka prywatności:
7.1. Polityka Prywatności jest integralna częścią niniejszego Regulaminu, którego akceptacja jest
niezbędna w celu rejestracji oraz składania Zamówień w sklepie internetowym Thea Polska
Sp. z o.o.. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z brakiem możliwości składania
Zamówień.
7.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Thea Polska Sp. z o.o. – autoryzowany
dystrybutor w Polsce preparatów Laboratoires Thea; właściciel sklepu internetowego
znajdującego się pod adresem elektronicznym www.oftadirect.pl – z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Cichej 7, 00-353 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000354319, o kapitale zakładowym w wysokości 400 000 zł; NIP:
521-356-39-71.
7.3 Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych
osobowych:
7.3.1 Zbieranie danych
Sprzedający zbiera dane osób, które m.in. dokonały rejestracji lub złożyły zamówienie.
7.3.2 Zakres zbierania danych
W zależności od formy korzystania ze sklepu internetowego mogą być Państwo poproszeni o
podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji Państwa
zamówień.
W przypadku chęci złożenia zamówienia mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych
zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty
elektronicznej (e-mail), numeru telefonu.
7.3.3 Cel zbierania danych osobowych
- Podane przez Państwa dane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w celu
dostarczenia Państwu zamówionych towarów, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy
Państwem a Sprzedającym.
- W zależności od decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego podane
dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu
komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Sprzedającego informacji handlowej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2002 r. Nr 144 poz. 104).
- Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na podany przez Państwa adres poczty
elektronicznej Sprzedawca może przesyłać cykliczne wydanie przegotowanego przez niego
newslletera;

- Sprzedający uprawniony jest, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w
zakresie w którym nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych
osobowych Użytkownika dla celów realizacji usług marketingu bezpośredniego świadczonych
usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
- Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi,
analizy danych statystycznych i dostosowania sklepu internetowego do preferencji jego
gości, a także do jego administrowania.
7.3.4 Prawo dostępu
- W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane
będą Państwa dane. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące
zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów
prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo
wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla przesyłania informacji
handlowych.
- Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez
przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich
zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące
przepisy prawa.
7.3.5 Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z
Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.
7.3.6 Mechanizm cookies:
- Sklep internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez
serwer na komputerze osoby odwiedzającej sklep internetowy. Plik cookie zwykle zawiera
nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo
wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu
pomagają dostosowywać serwis sklepu internetowego do indywidualnych preferencji i
rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk
korzystania z niego.
- Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów,
w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej
w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu
plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na
stronach sklepu internetowego będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może
ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
7.3.7 Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons:
Sklep internetowy może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF
(tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób
odwiedzających sklep internetowy. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam

do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons
mogą być wykorzystane, razem z Państwa danymi, do zbierania informacji statystycznych
dotyczących świadczonych usług.
7.3.8 Adres IP:
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być
pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz
statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto,
mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu internetowego.
7.3.9 Cookies innych podmiotów
- Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie
opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Zapewniamy, że w takim
przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych
użytkowników.
- W reklamach zamieszczanych na stronach sklepu internetowego mogą być wykorzystywane cookies
podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności
kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu
cookies przez podmioty trzecie.
- Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby
całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.

7.3.10 Dostęp do danych osób trzecich:
Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie
upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby
zajmujące się obsługą serwisu internetowego.
Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru
sprawiedliwości.
7.3.11 Zabezpieczenie oraz ochrona danych osobowych:
Sprzedawca, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane
osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że
stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym,
utratą czy uszkodzeniem.
Sklep internetowy zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę
Comarch Data Center z siedzibą w Krakowie, która administruje naszym serwerem.
Administrator naszego sklepu internetowego zapewnia pełna ochronę danych przed ich
utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.
7.3.12 Wyłączenie odpowiedzialności:
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub
towarów innych podmiotów niż Sprzedawcy, które zostały zamieszczone na stronach sklepu
internetowego komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących
osiągnięciu efektu handlowego;

Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których
Sprzedawca przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe w sposób określony w
niniejszej Polityce Prywatności.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji
funkcji lub właściwości sklepu internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia
praw do niego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez
obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują
z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy.
7.3.13 Kontakt z nami:
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres
Sprzedawcy.
7.3.14 Zmiany Polityki Prywatności:
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji jest data od której
obowiązuje Regulamin.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia
30.05.2014 r.. o prawach konsumenta

