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REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2022r.

1. Zagadnienia wstępne.

1.1. Regulamin obowiązuje w sklepie internetowym Divemed.

1.2. Regulamin obowiązuje w odniesieniu do umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy

Sprzedawcą a Kupującym, poza indywidualnymi umowami sprzedaży.

1.3. Indywidulane umowy sprzedaży są zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, przed

złożeniem zamówienia przez Kupującego, w drodze przeprowadzenia negocjacji w formie

pisemnej zwykłej. Kupujący w celu rozpoczęcia negocjacji przesyła pismo do Sprzedawcy na

następujący adres wskazany w pkt 2.2. Regulaminu.

1.4. Przy zawieraniu indywidualnej umowy sprzedaży Strony w ramach prowadzanych negocjacji

mogą dokonać modyfikacji postanowień Regulaminu.

2. Definicje.

Na potrzeby niniejszego  Regulaminu, wprowadza się definicje następujących pojęć w nim użytych:

2.1. „Sprzedawca” – Divemed Sp. z o.o.

2.2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Dokładny adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 81

NIP: 611-281-87-95 REGON: 522091524

Adres strony internetowej Sklepu: www.divemed.pl/sklep

Adres e – mail: office@divemed.pl

Telefon kontaktowy: +48 502-575-443

2.3. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna

oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznaje

zdolność prawną nabywająca Towary w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności

gospodarczej.
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2.4. „Konsument” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca

Towary Sprzedawcy nie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

2.5. „Kupujący” – Klient oraz Konsument.

2.6. „Towary” – produkty Sprzedawcy znajdujące się w zakładce Katalog produktów na stronie

internetowej Sprzedawcy: Divemed zawierającej nazwy Towarów oraz ceny.

2.7. „Sklep” - serwis internetowy sklepu internetowego Divemed Sprzedawcy prowadzony pod

adresem www.divemed.pl/sklep

2.8. „Koszyk” – zakładka znajdująca się na stronie internetowej Sklepu, do której Kupujący dodają

Towary, które chcą nabyć.

2.9. „Dostawa” - usługa transportowa realizowana przez Sprzedawcę, w ramach której

Sprzedawca doręcza Kupującemu zakupiony Towar na wskazany przez niego adres zgodnie z

cennikiem dostaw znajdującym się w zakładce „Koszty transportu / Dostawa” na stronie

internetowej Sklepu.

2.10. „Zamówienie” – dokonanie przez Kupującego wyboru Towarów, które chce nabyć za

pośrednictwem Sklepu, zawierającego listę wybranych przez Kupującego Towarów, ich ceny,

sposób dostawy, adres Kupującego lub inne miejsce wydania Towarów oraz sposób płatności,

po potwierdzeniu którego dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy sprzedaży.

2.11. „Dowód zakupu” – paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą

dokumentujące sprzedaż Towarów

2.12. „Regulamin” – niniejszy dokument.

2.13. „Strony” - łącznie Sprzedawca i Kupujący.

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną

3.1. Ustawa określa:

3.1.1. obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;

3.1.2. zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą

elektroniczną;

3.1.3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych

drogą elektroniczną.

3.2. Art.  2.  [Definicje]
3.3. Określenia użyte w ustawie oznaczają:
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3.4. adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie

się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

3.5. informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do

promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której

prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w

odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą

środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach

niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej

rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów,

sprzedawców i świadczących usługi;

3.6. system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i

oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie

danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci

telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460);

3.7. świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej

obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy,

przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z

kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub

transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.

- Prawo telekomunikacyjne;

3.8. środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i

współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się

na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w

szczególności pocztę elektroniczną;

3.9. usługodawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą

osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub

zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną;
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3.10. usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą

osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

3.11. siedziba - siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.12. Art.  3.  [Wyłączenia stosowania ustawy]

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

3.13. rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub programów telewizyjnych i

związanych z nimi przekazów tekstowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o

radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495 i 1655), z wyłączeniem programów

rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym;

3.14. używania poczty elektronicznej lub innego równorzędnego środka komunikacji elektronicznej

między osobami fizycznymi, w celach osobistych niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby,

chociażby ubocznie, działalnością zarobkową lub wykonywanym przez nie zawodem;

3.15. świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych, z

wyłączeniem art. 12-15;

3.16. (uchylony);

3.17. (uchylony);

3.18. świadczenia usług drogą elektroniczną, jeżeli odbywa się ono w ramach struktury

organizacyjnej usługodawcy, przy czym usługa świadczona drogą elektroniczną służy wyłącznie

do kierowania pracą lub procesami gospodarczymi tego podmiotu.

3.19. Art.  3a.  [Zasada państwa pochodzenia]

Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej

oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium usługodawca ma miejsce zamieszkania lub

siedzibę.

3.20. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

3.21. ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), baz danych w rozumieniu

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2134) oraz własności

przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501 i 2309);
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3.22. (uchylony);

3.23. wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności ubezpieczeniowej przez

zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 11 września

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217);

3.24. udostępniania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji reklamowych przez fundusz

zagraniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz.

95), oraz zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c tej ustawy;

3.25. umów z udziałem konsumentów - w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów

zapewniają przepisy odrębne;

3.26. warunków dopuszczalności przesyłania niezamówionych informacji handlowych za

pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.27. Przepis ust. 1 nie skutkuje również:

3.28. wyłączeniem swobody stron w zakresie wyboru prawa właściwego dla zobowiązań

umownych;

3.29. wyłączeniem stosowania przepisów o formie czynności prawnych ustanawiających lub

przenoszących prawa rzeczowe na nieruchomościach, które obowiązują w państwie, w którym

znajduje się nieruchomość.

3.30. Art.  3a1.  [Świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie gier hazardowych]

3.31. Świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie gier hazardowych podlega prawu

polskiemu, w przypadku gdy gra hazardowa jest urządzana na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej lub usługobiorca uczestniczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w grze hazardowej,

lub usługa jest kierowana do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

szczególności dostępne jest korzystanie z niej w języku polskim lub jest reklamowana na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.32. Art.  3b.  [Ograniczenia swobody świadczenia usług drogą elektroniczną]

3.33. Na zasadach określonych przez przepisy odrębne swoboda świadczenia usług drogą

elektroniczną może zostać ograniczona, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia,

obronność, bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo publiczne.

3.34. Art.  3c.  [Zadania punktów kontaktowych]
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3.35. Zadania polegające na współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną wykonują jednostki

organizacyjne - punkty kontaktowe dla administracji.

3.36. Zadania polegające na:

3.36.1. umożliwieniu usługodawcom i usługobiorcom otrzymywania informacji ogólnych na temat

ich praw i obowiązków, jak również na temat procedur reklamacyjnych oraz naprawiania

szkody w przypadku sporów, łącznie z informacjami na temat praktycznych aspektów

związanych z wykorzystaniem tych procedur,

3.36.2. umożliwieniu usługodawcom i usługobiorcom uzyskiwania danych szczegółowych

dotyczących władz, stowarzyszeń lub organizacji, od których mogą oni otrzymać dalsze

informacje lub praktyczną pomoc

3.36.3. - wykonują jednostki organizacyjne - punkty kontaktowe dla usługodawców i

usługobiorców.

3.37. Art.  3d.  [Tworzenie punktów kontaktowych]

3.37.1. Punkty kontaktowe, o których mowa w art. 3c ust. 1 i 2, tworzy, w drodze rozporządzenia,

minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

informatyzacji.

3.37.2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

3.38. liczbę i rodzaj punktów kontaktowych oraz ich szczegółowy zakres zadań,

3.39. warunki techniczne i organizacyjne punktu kontaktowego

3.40. - uwzględniając potrzebę zapewnienia właściwej realizacji zadań punktów kontaktowych.

3.41. Art.  4.  [Zgoda usługobiorcy]

3.42. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, stosuje się przepisy o ochronie danych

osobowych.

Rozdział  2

3.43. Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

3.44. Art.  5.  [Ogólne obowiązki informacyjne]
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3.45. Usługodawca podaje, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez

system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, informacje podstawowe określone

w ust. 2-5.

3.46. Usługodawca podaje:

3.47. adresy elektroniczne;

3.48. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres.

3.49. Jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, podaje on również informacje dotyczące właściwego

zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga, na podstawie

odrębnych przepisów, takiego zezwolenia.

3.50. Przepis ust. 3 nie narusza obowiązku określonego w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca

2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) w zakresie podawania w

ofercie danych dotyczących numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

3.51. Jeżeli usługodawcą jest osoba fizyczna, której prawo do wykonywania zawodu jest

uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań, podaje również:

3.52. w przypadku ustanowienia pełnomocnika, jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres

albo jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres;

3.53. samorząd zawodowy, do którego należy;

3.54. tytuł zawodowy, którego używa, oraz państwo, w którym został on przyznany;

3.55. numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i

organu prowadzącego rejestr;

3.56. informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie

dostępu do tych zasad.

3.57. Art.  6.  [Szczególne obowiązki informacyjne]

3.58. Usługodawca jest obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:

3.59. szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą

elektroniczną;

3.60. funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi,

wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się

usługobiorca.

3.61. Art.  7.  [Obowiązki usługodawcy w zakresie poufności i bezpieczeństwa]
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3.62. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje,

umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy:

3.63. w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:

3.64. korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób

uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę,

w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości

świadczonej usługi,

3.65. jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie

faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy

o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu

elektronicznego;

3.66. zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3.67. Art.  8.  [Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną]

Usługodawca:

3.68. określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "regulaminem";

3.69. nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie

takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie

i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się

usługobiorca.

3.70. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu

udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3.71. Regulamin określa w szczególności:

3.72. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

3.73. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

3.74. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się usługodawca,

3.75. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3.76. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

3.77. tryb postępowania reklamacyjnego.

3.78. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.
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3.79. Art.  9.  [Informacja handlowa]

3.80. Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący

wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

3.81. Informacja handlowa zawiera:

3.82. oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy

elektroniczne;

3.83. wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych

świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem,

usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do

skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty;

3.84. wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron,

w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

3.85. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają przepisów ustawy:

3.86. z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i

1649) oraz

3.87. z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495).

3.88. Art.  10.  [Niezamówiona informacja handlowa]

3.89. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego

odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w

szczególności poczty elektronicznej.

3.90. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie

takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3.91. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu

przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1.

3.92. Art.  11.  [Odesłanie do innych przepisów]

3.93. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w

szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy

Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3.94.

Rozdział  3
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3.95. Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną

3.96. Art.  12.  [Wyłączenie odpowiedzialności usługodawców świadczących usługi mere conduit]

Usługodawca, który świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące transmisję w sieci

telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez odbiorcę usługi lub zapewnienie dostępu do

sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych, jeżeli:

3.97. nie jest inicjatorem przekazu danych;

nie wybiera odbiorcy przekazu danych;

3.98. nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.

3.99. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także automatyczne i

krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma

wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to

w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

3.100. Art.  13.  [Wyłączenie odpowiedzialności usługodawców świadczących usługi cachingu]

3.101. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto transmitując dane oraz

zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu

przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu:

3.102. nie modyfikuje danych;

3.103. posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami

informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania

oraz

3.104. nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w

tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych

danych.

3.105. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto przy zachowaniu warunków, o

których mowa w ust. 1, niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych

danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub

dostęp do nich został uniemożliwiony, albo gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie

danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.

3.106. Art.  14.  [Wyłączenie odpowiedzialności usługodawców świadczących usługi hostingu]
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3.107. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu

teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym

charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego

zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub

związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

3.108. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze

przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych

danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku

uniemożliwienia dostępu do tych danych.

3.109. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze

przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych

danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku

uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze

uniemożliwienia do nich dostępu.

3.110. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli usługodawca przejął kontrolę nad usługobiorcą w

rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

3.111. Art.  15.  [Brak obowiązku monitorowania danych]

3.112. Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania

przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w

art. 12-14.

Rozdział  4

Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

3.113. Art.  16.

3.114. (uchylony).

3.115. Art.  17.

3.116. Art.  18.  [Przesłanki legalności przetwarzania danych]

3.117. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do

nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

3.117.1. nazwisko i imiona usługobiorcy;
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3.117.2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer

paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3.117.3. adres zameldowania na pobyt stały;

3.117.4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

3.117.5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;

3.117.6. adresy elektroniczne usługobiorcy.

3.118. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca

może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób

jej rozliczenia.

3.119. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane,

których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

3.120. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku

oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby

polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące usługobiorcy,

które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

3.121. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez

usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

3.122. oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w

ust. 1;

3.123. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny,

z którego korzystał usługobiorca;

3.124. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi

świadczonej drogą elektroniczną;

3.125. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.126. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 1-5, organom państwa

uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie

postępowań.

3.127. Art. 19. [Ograniczenia w danych podawanych przy rozliczeniu usługi świadczonej drogą

elektroniczną]

3.128. (uchylony).
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3.129. (uchylony).

3.130. Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może

ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych

poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażądał on szczegółowych

informacji w tym zakresie.

3.131. (uchylony).

3.132. (uchylony).

3.133. Art.  20.

3.134. (uchylony).

3.135. Art.  21.

3.136. (uchylony).

3.137. Art.  22.

3.138. (uchylony).

Rozdział  5

3.139. Przepisy karne

3.140. Art.  23.  [Naruszenie ogólnych obowiązków informacyjnych]

3.141. Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 5 nie podaje danych, o których mowa w art. 5 ust.

2, 3 lub 5, albo podaje dane nieprawdziwe lub niepełne, podlega karze grzywny.

3.142. Art.  24.  [Odpowiedzialność za przesyłanie niezamówionej informacji handlowej]

3.143. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje

handlowe, podlega karze grzywny.

3.144. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

3.145. Art.  25.  [Stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia ]

3.146. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o

postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Rozdział  6

3.147. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art.  26.
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3.148. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 i z 2000 r.

Nr 29, poz. 358) w art. 8 w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "chyba że

jest to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, określonych w ustawie z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204), zawarta z usługodawcą

niebędącym podmiotem polskim."

3.149. Art.  27.

W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w

art. 6: (zmiany pominięte).

3.150. Art.  28.

W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116,

poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz.

365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 141, poz. 1178) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięte).

3.151. Art.  29.

W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) w art. 10 ust. 1 otrzymuje

brzmienie: (zmiany pominięte).

3.152. Art.  30.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 ust. 5,

który stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

3.153. 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/31/WE z

dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa

informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa o

handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000).

3.154. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie

- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą

ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

4. Oświadczenia Sprzedawcy oraz Gwarancja.
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4.1. Sprzedawca oświadcza, że oferowane przez niego Towary.

4.1.1. zostały wyprodukowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz

także zgodnie z normami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Sprzedawcy;

4.1.2. mają jakość umożliwiającą Kupującemu oraz innym osobom trzecim ich używanie zgodnie

z ich przeznaczeniem;

4.1.3. spełniają warunki bezpieczeństwa określone przez normy polskie lub właściwe przepisy

UE.

4.2. Sprzedawca oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych

w przepisach Kodeksu cywilnego o rękojmi, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli istnienie wady Towaru zostanie

stwierdzone po upływie 2 lat od jego wydania;

4.3. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane Towary nie naruszają praw osób trzecich tj. prawa do

znaku towarowego/zastrzeżonego wzoru przemysłowego/użytkowego lub zdobniczego/praw

autorskich i patentów.

4.4. Ceny Towarów określone w Katalogu produktów są wyrażone w walucie polskiej i stanowią

kwoty brutto (z należnym podatkiem VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy, które

są określone w cenniku dostaw znajdującym się w zakładce „Koszty transportu / Dostawa” na

stronie internetowej Sklepu;

4.5. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz

poza jej granicami/w granicach Unii.

4.6. Sprzedawca udziela gwarancji na oferowane przez siebie Towary. Szczegółowe postanowienia

dotyczące treści gwarancji i jej zakresu są zawarte w katalogu produktów odnośnie do każdego

Towaru.

4.7. Sprzedawca oświadcza, iż w zakresie umów zawieranych z Kupującymi będącymi konsumentami

stosuje kodeks dobrych praktyk w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia

2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

5. Składanie zamówień oraz zawarcie umowy sprzedaży.
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5.1. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, co

musi zostać potwierdzone poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikonki pojawiającej się na stronie

internetowej Sklepu przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

5.2. Kupujący może złożyć Zamówienie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

5.3. Kupujący aby dokonać zamówienia musi korzystać z jednej z wymienionych przeglądarek

internetowych (w najnowszej dostępnej wersji): Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox.

5.4. Kupując chcąc złożyć zamówienie powinien dokonać kolejno następujących czynności:

5.4.1. wybór Towarów w Katalogu Produktów;

5.4.2. dodanie wybranych Towarów do Koszyka;

5.4.3. dokonanie wyboru sposobu płatności;

5.4.4. dokonanie wyboru rodzaju dostawy oraz miejsca wydania Towarów;

5.4.5. złożenie Zamówienia poprzez jego potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku

„Potwierdzam złożenie zamówienia i płacę”.

5.5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem następuje w chwili złożenia

Zamówienia.

5.6. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje w chwili potwierdzenia

przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia.

5.7. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e–mail informację

o otrzymaniu zamówienia oraz dołącza do niej wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.8. Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego przez Kupującego Zamówienia niezwłocznie po

zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy. W przypadku

wyboru przez Kupującego metody płatności za pobraniem – Sprzedawca bez zbędnej zwłoki

przystępuje do realizacji Zamówienia. Sprzedawca informuje Kupującego za pośrednictwem

wiadomości e – mail o przystąpieniu do realizacji Zamówienia.

5.9. Dostawa zamówionego Towaru do Kupującego następuje w terminie od 2 do 7 dni roboczych,

przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu, w którym

Sprzedawca przystąpił do realizacji Zamówienia.

5.10. W ramach Dostawy Sprzedawca załącza do zakupionego Towaru także Dowód zakupu oraz

wydrukowane Zamówienie.
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6. Prawo odstąpienia od umowy.

6.1. Stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta („Prawo

konsumenta”) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,

z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenta.

6.2. Bieg wskazanego 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy przez Konsumenta

rozpoczyna się od dnia zwarcia umowy. Termin jest zachowany, jeśli przed jego upływem

Konsument wyśle oświadczenie woli o odstąpieniu pocztą lub za pośrednictwem wiadomości

e–mail na adres Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

6.3. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy

przesłanego mu przez Sprzedawcę w wiadomości e – mail zwierającej potwierdzenie złożenia

zamówienia lub z formularza załączonego do Prawa konsumenta jako Załącznik nr 2.

6.4. Po dokonaniu skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest traktowana

jako niezawarta.

6.5. Po skutecznym odstąpieniu od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy

odebranych Towarów w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy

odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.6. Konsument pokrywa koszty wysyłki zwróconego Towaru oraz ponosi ryzyko związane z wysyłką.

6.7. Na Konsumencie spoczywa odpowiedzialność odszkodowawcza za zmniejszenie wartości rzeczy

będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane

przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru.

6.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się

dla niego z żadnymi kosztami.

6.10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi poniesionych

przez niego dodatkowych kosztów.
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6.11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili

otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.12. Stosownie do treści art. 38 Prawa konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do umów:

6.12.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

6.12.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

6.12.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb;

6.12.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia;

6.12.5. 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;

6.12.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.12.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero

po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca

nie ma kontroli;

6.12.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne

usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
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6.12.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

6.12.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy

o prenumeratę;

6.12.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

6.12.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów

mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych

z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli

w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

6.12.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie

prawa odstąpienia od umowy.

7. Rękojmia za wady fabryczne i prawne Towarów (Reklamacja).

7.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów z tytułu rękojmi za wady fizyczne

i prawne sprzedanych Towarów (wyłączenie na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

7.2. Sprzedawca podnosi odpowiedzialność wobec Konsumentów z tytułu rękojmi za wady fizyczne

i prawne sprzedanych Towarów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

7.3. W celu skorzystania z prawa rękojmi, Konsumenci powinni wypełnić formularz reklamacyjny

zamieszczony w na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Formularz zwrotu towaru” oraz

przesłać go Sprzedawcy pocztą lub za pośrednictwem wiadomości e–mail zgodnie z danymi

kontaktowymi wskazanymi w pkt 2.2 Regulaminu.

7.4. Niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się do niej - w przypadku

Konsumenta – nie później niż w terminie 14 dniu. Po bezskutecznym upływie tego terminu

reklamację poczytuje się za zasadną.

7.5. Towary w ramach rozpoznawania reklamacji powinny zostać przekazane przez Kupującego

Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 2.2 Regulaminu.
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8. REJESTRACJA ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

SPRZEDAŻY

8.1. Rejestracja na stronie sklepu jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzymuje

indywidualne konto klienta.

8.2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w

prawym górnym rogu na stronie http://www.sklep.szkolimy.net.

8.3. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz

ustawienie hasła.

8.4. W trakcie rejestracji, użytkownik ma możliwość określenia danych do wysyłki. W przypadku, gdy

formularz wypełnia konsument są to:

8.5. Imię i nazwisko,

8.6. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo,

kraj),

8.7. Numer telefonu.

8.8. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zakupionych towarów należy

wskazać:

8.8.1. nazwę Firmy,

8.8.2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

8.8.3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo,

kraj),

8.8.4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

8.8.5. Numer telefonu.

8.9. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link

aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie

prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W tym momencie dochodzi do

zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8.10. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki

określone w ust. 11.
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8.11. Użytkownik ma prawo w każdym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną.

8.12. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli

Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie

logował się na Konto Użytkownika w ciągu 3 lat od ostatniej aktywności.

8.13. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za

obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta

Użytkownika oraz jego usunięciem.

8.14. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

8.14.1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem

funkcjonowania Sklepu,

8.14.2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi,

nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób

trzecich,

8.14.3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub

związanej z nimi działalności,

8.14.4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub

związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze

uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

8.14.5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

8.14.6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

8.14.7. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co

do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w

drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

8.15. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 13 lit. g. należy rozumieć

w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej

miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.

8.16. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane

przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem
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Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą

elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na

adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez

usunięcie Konta Użytkownika.

8.17. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa

po uzyskaniu zgody Operatora.

8.18. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą

elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że

strony postanowią inaczej.

8.19. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 11 i 13 wynosi 14 dni.

9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

9.1. Polityka prywatności oraz kwestie bezpieczeństwa danych osobowych mające zastosowanie do

Regulaminu zostały uregulowane w dokumencie „Polityka prywatności” znajdującym się na

stronie internetowej Sklepu – adres: https://divemed.pl/polityka-prywatnosci/.

10.Pozasądowe rozwiązywanie sporów – Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR).

10.1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem mające źródło w złożeniu

zamówienia za pośrednictwem Sklepu powinny zostać w pierwszej kolejności rozstrzygane

ugodowo. Sprzedawca informuje, iż Konsument w szczególności jest uprawniony do złożenia

skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za

pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

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

11.Postanowienia końcowe.

11.1. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu lub jego części, o czym poinformuje

Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem – nie krótszym niż 7 -dniowym.

11.2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.
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