
Regulamin sklepu internetowego 
 
 
§ 1 Wstęp 
 
1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady funkcjonowania serwisu 

internetowego (dalej: “Sklep”), dostępnego pod adresem: www.otwarta12.pl 
2. Regulamin określa między innymi rodzaj i zakres świadczonych usług, zasady 

korzystania ze Sklepu, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb 
postępowania reklamacyjnego. 

3. Właścicielem sklepu i administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca. 
4. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich transakcji pomiędzy Kupującym i 

Sprzedawcą. 
5. Regulamin dostępny jest pod adresem ul. Otwarta 12, 50-212 Wrocław 
 
§ 2 Definicje 
 
1. Następujące wyrażenia, zapisane w treści Regulaminu wielką literą, posiadają 

znaczenie wskazane poniżej: 
1) Sprzedawca - Fundacja Klub Innowatora z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Piotra 

Czajkowskiego 136/10, 51-147 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 
Gospodarczy pod nr KRS: 0000551415, posługującą się nr NIP 8952042406; 

2) Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pośrednictwem Sklepu dokonuje zakupu 
Towarów; 

3) Konsument - Kupujący, który jest osobą fizyczną dokonującą zakupu Towarów i który 
w ramach tej czynności nie działa bezpośrednio w związku z wykonywaną 
działalnością gospodarczą lub zawodową; 

4) Towar - produkt udostępniony do sprzedaży w Sklepie; 
5) Konto - bezpłatna usługa dostępna dla Kupującego po zalogowaniu (podaniu loginu i 

hasła), za pośrednictwem której Kupujący może dokonywać działań związanych z 
funkcjonowaniem w Sklepie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez 
Sprzedawcę; 

6) Newsletter - bezpłatna usługa informacyjna dotycząca działalności Sprzedawcy, 
dostarczająca informacje na temat nowości, promocji, wyprzedaży, programów 
lojalnościowych; 

7) Umowa - umowa sprzedaży zawierana na podstawie Regulaminu pomiędzy 
Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu; 

8) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia 
Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę sztuk Towaru; 

9) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy; 

 
§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu 
 
1. Dostęp do Sklepu poprzez sieć Internet i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym 

z wykorzystywaniem tej sieci. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia co najmniej 
następujących wymagań technicznych: 

1) dostęp do sieci Internet, 
2) zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej, 
3) włączona obsługa javascript, 
4) aktywne konto e-mail. 



2. Ze względów technicznych w trakcie korzystania ze Sklepu mogą wystąpić różne 
ograniczenia funkcjonalności, a nawet czasowa niedostępność Sklepu. Sprzedawca 
zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Sklepu w związku z 
modernizacją lub przebudową Sklepu albo z pracami konserwatorskimi systemu 
teleinformatycznego. Sprzedawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług nie 
były uciążliwe dla Kupujących. 

3. Sprzedawca nie odpowiada za przerwy w dostępie do Sklepu wynikające z przyczyn od 
niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, 
klęski żywiołowe lub meteorologiczne, itp.). 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu 
działania Sklepu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, 
zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich innych 
dozwolonych przez prawo czynności związanych z Sklepem. Kupującemu nie 
przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Sprzedawcy. 

 
§4 Warunki składania Zamówień oraz zawierania Umów 
 
1. Osobami uprawnionymi do składania zamówień na Towary są Kupujący, którzy 

posiadają Konto lub nie posiadając Konta składają Zamówienia pominięciem procedury 
rejestracji i logowania. 

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i jego 
akceptacja. Z chwilą złożenia Zamówienia na Towary w Sklepie Kupujący składa 
odrębne oświadczenie, w którym potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz 
akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. 

3. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z prezentowanych w 
Sklepie poprzez dodanie ich do koszyka i przejście procedury zakupu. Po złożeniu 
Zamówienia, Kupujący otrzyma na podany podczas składania Zamówienia adres poczty 
elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące ilości zamówionych 
Towarów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i formy płatności, czasu 
realizacji Zamówienia oraz danych teleadresowych wskazanych przez Kupującego. 
Komunikat stanowi potwierdzenie złożenia Zamówienia. 

4. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów i wyboru metody płatności przyciskiem 
"Kupuję i płacę" Kupujący ma możliwość dokonywania zmian Zamówienia, jak i danych 
teleadresowych do dostawy Towarów. 

5. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do negocjacji. Zawarcie 
Umowy wymaga złożenia Zamówienia na Towar przez Kupującego (złożenie oferty), a 
następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę, m.in. pod kątem dostępności Towaru 
(przyjęcie oferty). Sprzedawca zastrzega sobie prawo, aby bez zbędnej zwłoki 
poinformować Kupującego o braku dostępności Towaru lub innych przeszkodach wobec 
zawarcia Umowy. Zawarcie Umowy następuje po złożeniu przez Sprzedawcę 
oświadczenia o potwierdzeniu warunków Umowy zgodnie ze złożonym przez 
Kupującego Zamówieniem. Takie oświadczenie jest odrębnym oświadczeniem od 
informacji o wpływie Zamówienia do systemu informatycznego Sprzedawcy. Jeśli w 
terminie 2 Dni roboczych od złożenia Zamówienia Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia 
Zamówienia do realizacji, zawarcie Umowy nie następuje. 

6. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy będą rzeczy podzielne lub kilka różnych 
Towarów, a realizacja części Umowy nie będzie możliwa, Sprzedawca może 
zaproponować Kupującemu: 
1) odstąpienie od Umowy w całości. W przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego, 

Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku wykonania Umowy; 
2) odstąpienie od Umowy w części, w której realizacja nie jest możliwa w 

wyznaczonym terminie lub na ustalonych warunkach. W przypadku wyboru tej opcji 
przez Kupującego Umowa zostanie zrealizowana w części, co do której nie 



nastąpiło odstąpienie, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku 
wykonania Umowy w pozostałym zakresie; 

3) realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Kupującym. 
Świadczenie wykonane na podstawie ustaleń w zakresie świadczenia zastępczego, 
po zatwierdzeniu przez Kupującego, traktowane będzie jako prawidłowe wykonanie 
Umowy; 

4) podział przedmiotu Umowy i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu 
do tej części przedmiotu Umowy, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie 
wyznaczonym terminie. W przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego wysłanie 
Towarów objętych Umową zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach. O ile 
Strony nie uzgodnią inaczej, dodatkowe koszty związane z podziałem wykonania 
Umowy na kilka wysyłek poniesie Strona, od której zależne były okoliczności 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości, a jeśli ustalenie tej 
odpowiedzialności nie będzie możliwe, każda ze Stron poniesie połowę tego kosztu. 

7. W razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części w myśl postanowień ust. 6 
powyżej, Sprzedawca zwróci zapłaconą przez Kupującego cenę sprzedaży w terminie 
14 dni od odstąpienia od Umowy. 

8. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej 
weryfikacji danych Kupującego w drodze kontaktu telefonicznego. 

9. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu lub Konta w 
przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu lub w sytuacji, gdy Kupujący: 
1) podał w trakcie składania Zamówienia dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w 

błąd lub naruszające prawa osób trzecich lub Sprzedawcy; 
2) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w 

szczególności dóbr osobistych innych Kupujących. 
10. Zdjęcia Towarów zamieszczone w Sklepie są przykładowe i służą prezentacji 

wskazanych modeli. W związku z tym, że Towary prezentowane przez Sprzedawcę 
wykonywane są ręcznie, ich rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego na 
zdjęciach. 

11. Jeśli Sprzedawca umożliwia kupno w ramach promocji, poszczególne promocje nie 
łączą się ze sobą. Kupujący może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że 
regulamin promocji przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. 

 
§5 Cena, metody płatności, dostawa 
 
1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym są cenami brutto i podawane są w złotych 

polskich. 
2. Wysokość cen Towarów wskazana w Sklepie wiąże Strony od chwili zawarcia Umowy. 

W przypadku rażącej dysproporcji pomiędzy wartością Towaru i ceną podaną w Sklepie 
Kupujący powinien upewnić się przez kontakt ze Sprzedawcą, że podana informacja nie 
zawiera błędu w zakresie ceny Towaru. Dostępność Towaru i warunki cenowe w 
każdym przypadku podlegają potwierdzeniu przez Sprzedawcę zgodnie z §4 ust 5. 

3. Kupujący dokonuje zapłaty w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionych 
przez Sprzedawcę metod płatności.  

4. Jeśli zapłata ceny sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia, a następnie z 
przyczyn braku dostępności Towaru lub z innych przyczyn nie dojdzie do zawarcia 
Umowy, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki zwróci zapłaconą cenę Kupującemu. 

5. Nieotrzymanie płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w 
transakcji w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia spowoduje anulowanie 
Zamówienia, a w przypadku zawarcia Umowy oznacza jej natychmiastowe rozwiązanie. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie 
Internetowym, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i 
odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw Kupujących, 
którzy zawarli umowę sprzedaży przed wprowadzeniem tych zmian. 



7. Termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 Dni roboczych, a w 
szczególnych przypadkach może zostać wydłużony do 21 Dni roboczych liczonych od 
daty zawarcia umowy (potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji). Termin ten 
należy powiększyć o czas dostawy. Jeżeli Kupujący zawarł Umowę na kilka Towarów o 
różnym czasie produkcji, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości 
Towaru objętego Umową, tj. po upływie najdłuższego czasu produkcji.  

8. Początek biegu terminu do realizacji Umowy następuje po zaksięgowaniu wpłaty na 
rachunek Sprzedawcy. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji Umowy 
następuje po pozytywnej autoryzacji karty. 

9. Towary mogą być dostarczone na adres na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, 
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Sprzedawca nie wysyła Towarów poza wskazany obszar. 

10. Podczas odbioru przesyłki, Kupujący powinien w obecności kuriera lub pracownika 
poczty sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego 
oraz stan Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien sporządzić 
protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez 
Kupującego i kuriera lub pracownika poczty. Ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy 
przechodzi na Kupującego z chwilą podpisania potwierdzenia odbioru przesyłki. 

11. Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu 
fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub 
przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego 
obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z 
załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.  

 
§ 6 Zwroty 
 
1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie lub 

wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od Umowy bez 
podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do 
zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o 
odstąpieniu na adres pocztowy Sprzedawcy: ul. Otwarta 12, 50-212 Wrocław lub adres 
poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@otwarta12.pl 

2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać z formularza 
udostępnionego przez Sprzedawcę. 

3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi, w przypadku 
zawarcia Umowy, której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 
potrzeb. Przykładem może być książka wykonana na indywidualne zamówienie lub 
spersonalizowana poprzez zmianę oprawy graficznej, materiału lub zmianę rozmiaru. 
Sprzedawca zwraca uwagę, że zdecydowana większość Towarów oferowanych w 
Sklepie jest produkowana na zamówienie i według specyfikacji Konsumenta. 

4. Konsument odstępujący od Umowy, powinien niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić towar Sprzedawcy, odsyłając na 
adres podany w formularzu zwrotu. 

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, do których należeć może: 
opłata pocztowa za wysłanie przesyłki na adres Sprzedawcy, opłata pobrana przez 
kuriera za doręczenie przesyłki na adres osoby upoważnionej przez Sprzedawcę do 
odbioru Towaru, koszty przejazdu do siedziby Sprzedawcy, gdy Konsument osobiście 
zwraca Towar, koszty zwykłego opakowania Towaru na potrzeby jego zwrotu. 

6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi równowartość ceny zapłaconej przez Konsumenta 
za Towar nabyty na podstawie Umowy, od której Konsument odstąpił oraz najniższych 
oferowanych przez Sprzedawcę kosztów przesłania Towaru do Konsumenta, chyba, że 
Konsument nie poniósł kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się 
ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania z powrotem 
zwracanych Towarów. 



7. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez 
Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie 
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz muszą posiadać 
oryginalne opakowanie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości 
Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny 
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

9. Jeżeli Towar został zwrócony w stanie zmniejszającym jego wartość, Sprzedający 
potrąci z kwoty zwracanych środków, kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości 
zwracanego Towaru w stosunku do jego wartości początkowej. 

10. Kupujący odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w transporcie dokonywanym na 
zlecenie Kupującego. 

 
§ 7 Reklamacje 
 
1. Kupujący ma prawo składać reklamacje na podstawie rękojmi za wady w przypadkach 

wskazanych w obowiązujących przepisach prawa. 
2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić poprzez wypełnienie pisemnego lub 

elektronicznego formularza reklamacji lub przesłanie na adres e-mail: 
kontakt@otwarta12.pl zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego nazwę Towaru, numer 
Zamówienia, którym Towar był objęty, dane Kupującego oraz opis niezgodności Towaru 
z Umową. 

3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 
Towaru do Sprzedawcy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Kupujący zostanie 
poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. 

4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca niezwłocznie informuje o 
tym Kupującego i usuwa wadę Towaru w terminie 14 dni. Jeśli usunięcie wady nie jest 
możliwe Sprzedawca, w zależności od żądania Kupującego, dokonuje obniżenia ceny 
lub przesyła Kupującemu pełnowartościowy Towar, a wobec braku takiej możliwości, 
zwraca Kupującemu należną kwotę przelewem na konto. Sprzedawca wystawia 
Kupującemu odpowiednią korektę dowodu zakupu. 

5. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez: 

1) złożenie przez Konsumenta po zakończeniu procedury reklamacyjnej, wniosku o 
rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym; Wykaz Stałych Polubownych Sądów 
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej 
dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

2) złożenie przez Konsumenta wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 
Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego 
zakończenia sporu pomiędzy Konsumenta a Sprzedawcą; 

3) Konsumenta z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej 
pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

6. W oparciu o przepis art. 558 §1 Kodeksu cywilnego Strony wyłączają uprawnienia z 
rękojmi wobec Kupujących, którzy nie są Konsumentami. 

 
§ 8 Dane osobowe 
 
1. Akceptując Regulamin Konsument oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego 

dane osobowe udostępnione Sprzedawcy będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako 
administratora danych osobowych w celu realizacji zawartych Umów, obsługi procedur 
reklamacyjnych, świadczenia usługi Konta i Newslettera oraz odpowiadania na pytania 
kierowane przez Kupującego do Sprzedawcy. 

mailto:kontakt@otwarta12.pl


2. Sprzedawca informuje Kupującego, że Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych, a także prawo do ich poprawiania i uzupełniania, oraz że podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Umów. 

3. Kupujący ma prawo żądać usunięcia jego danych osobowych. Usunięcie danych 
osobowych oznacza likwidację Konta i utratę wszystkich zapisanych w nim danych. 

4. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego zawartych w formularzu rejestracyjnym 
oraz danych udostępnionych w trakcie składania Zamówienia odbywa się za jego zgodą 
wyrażoną przy rejestracji w Sklepie lub w trakcie składania Zamówienia. 

5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z Polityką Prywatności 
udostępnioną w Sklepie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). 

6. Kupujący na etapie rejestracji lub składania zamówienia, może udzielić Sprzedawcy 
dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu: 
1) przetwarzania danych osobowych Kupującego do celów marketingowych, 
2) przesyłania do Kupującego informacji handlowych środkami komunikacji 

elektronicznej,  
3) wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Sprzedawcę do 

kontaktowania się z Kupującym. 
 
§ 9 Newsletter 
 
1. Kupujący na etapie rejestracji lub składania zamówienia ma możliwość zamówienia 

bezpłatnej usługi w postaci Newslettera, który będzie przesyłany na podany przez 
Kupującego adres poczty elektronicznej. 

2. W każdym czasie Kupujący jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania Newslettera, 
poprzez link znajdujący się na dole każdej przesyłanej przez Sprzedawcę wiadomości e-
mail. 

 
§ 10 Karty podarunkowe 
 
1. Sprzedawca może oferować do nabycia w Sklepie Karty podarunkowe, które uprawniają 

do otrzymania Towaru o wartości wskazanej na Karcie podarunkowej. Kartę 
podarunkową można wykorzystać jako formę płatności łączoną z płatnością w gotówce. 

2. Karta podarunkowa jest dokumentem na okaziciela i może zostać wykorzystana przez 
Kupującego osobiście, jak i przekazana dowolnej osobie trzeciej. 

3. Karta podarunkowa powinna zostać wykorzystana w ciągu 12 miesięcy od dnia jej 
nabycia i po tym terminie uprawnienia wynikające z Karty podarunkowej wygasają. 

4. Zwrot ceny zapłaconej za Kartę podarunkową może zostać dokonany jedynie na rzecz 
osoby, która ją nabyła. 

 
§ 11 Postanowienia końcowe 
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2021. 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O dokonanej zmianie 

Regulaminu Kupujący zostaną poinformowani przez umieszczenie przez Sprzedawcę na 
stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian 
Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres nie krótszy niż 14 kolejnych dni 
kalendarzowych, zaś Kupujący posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni 
przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej na adres poczty elektronicznej 
wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie 



z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu w Sklepie. Do Umów zawartych przed 
wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu 
obowiązujące w czasie zawarcia tych Umów. 

3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych. 

5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy z Kupującym niebędącymi 
Konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W przypadku sporu z 
Konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

6. Wszelkie materiały, w tym zdjęcia, teksty, grafiki, logotypy publikowane w Sklepie są 
chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 880). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


