Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Paulain, dostępny pod adresem internetowym www.paulain.pl, prowadzony
jest przez Paulina Golonka prowadz cego działalno ć gospodarcz pod firm Paulain, wpisan
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra wła ciwego ds. gospodarki, NIP 6793075176 , REGON 122985777
§ 2 Definicje
1. Konsument- osoba fizyczna zawieraj ca ze Sprzedawc umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest zwi zany bezpo rednio z jej działalno ci gospodarcz lub zawodow .
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadz ca działalno ć gospodarcz pod firm Paulain Paulina
Golonka, wpisan do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ci Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra wła ciwego ds. gospodarki, NIP 6793075176 REGON 122985777.
3. Klient - każdy podmiot dokonuj cy zakupów za po rednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebęd ca osob
prawn , której odrębna ustawa przyznaje zdolno ć prawn , wykonuj ca we własnym imieniu
działalno ć gospodarcz , która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.paulain.pl
6. Umowa zawarta na odległo ć - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległo ć (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecno ci stron, z wył cznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby rodków
porozumiewania się na odległo ć do chwili zawarcia umowy wł cznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - o wiadczenie woli Klienta składane za pomoc Formularza Zamówienia i
zmierzaj ce bezpo rednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawc .
9. Konto - konto klienta w Sklepie, s w nim gromadzone s dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10.Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiaj cy utworzenie Konta.

11.Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiaj cy
złożenie Zamówienia, w szczególno ci poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
okre lenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatno ci.
12.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne s wybrane przez
Klient a Produkty do zakupu, a także istnieje możliwo ć ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególno ci ilo ci produktów.
13.Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będ ca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawc .
14.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawc za po rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży
rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o wiadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: Os. Złotej Jesieni 13B 31-828 Kraków
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@paulain.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy 570736972 lub 733133088
4. . Klient może porozumiewać się ze Sprzedawc za pomoc adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawc w godzinach 10-16.

§ 4 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialno ci za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane sił
wyższ , niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilno ci Sklepu
internetowego z infrastruktur techniczn Klienta.
2. Przegl danie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajduj ce się w asortymencie Sklep umożliwe jest albo po założeniu Konta
zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
i adresowych umożliwiaj cych realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie s podane w polskich złotych i s cenami brutto.
4. Na końcow (ostateczn ) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli zwi zania się Umow Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmuj cej prenumeratę lub wiadczenie usług na czas
nieoznaczony końcow (ostateczn ) cen jest ł czna cena obejmuj ca wszystkie płatno ci za
okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs dnie oceniaj c, na wcze niejsze
obliczenie wysoko ci końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie
obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych
kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następuj cych danych:
- adres email
- hasło
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwo ć w każdej chwili, bez podaniaprzyczyny i bez ponoszeniaz tego tytułu
jakichkolwiek opłat usun ć Konto poprzez wysłanie stosownego ż dania do Sprzedawcy, w
szczególno ci za po rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będ cy przedmiotem Zamówienia, a następnie klikn ć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwo ci złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwo ć złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nast pić
dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu).
5. je li na zakup ma być wystawiona faktura, w uwagach należy podać pełne dane firmy wraz z
nimerem NIP (wystawiamy faktury bez VAT)
6. klikn ć przycisk “Zamawiam i płacę”/klikn ć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikaj c w link przesłany w wiadomo ci e-mail,
7. wybrać jeden z dostępnych sposobówpłatno cii wzależno ciodsposobupłatno ci, opłacić
zamówienie w okre lonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatno ci

1. Klient może skorzystać z następuj cych metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresemos. Złotej Jesieni 13B Kraków
d. Przesyłka paczkomatem InPost, przesyłka paczkomatem InPost pobraniowa.
2. Klient może skorzystać z następuj cych metod płatno ci:
a. Płatno ć przy odbiorze
b. Płatno ć za pobraniem
c. Płatno ć przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatno ci elektroniczne
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatno ci
znajduj się za stronach Sklepu.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawc następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomoc Formularzazamówieniaw Sklepie internetowym
zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanieoraz
jednocze nie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomo ci e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
Klienta, która zawiera co najmniej o wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwil otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomo ci e-mail zostaje zawart aUmow aSprzedaży między
Klientema Sprzedawc .
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatno ci przelewem, płatno ci elektronicznych Klient obowi zany jest do dokonania
płatno ci w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym
razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatno ci za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowi zany jest do dokonania
płatno ci przy odbiorze przesyłki.
c. płatno ci gotówk przy odbiorze osobistym przesyłki, tylko i wył cznie gotówk .
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez
Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego
paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
najdłuższy podany termin.
6. Pocz tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następuj cy sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatno ci przelewem, płatno ci elektroniczne od
dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatno ci za pobraniem – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży,
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy
do odbioru przez Klienta w terminie następnego dnia roboczego. O gotowo ci Produktu do
odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
stosownej wiadomo ci e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta.
7. Dostawa Produktu odbywa się wył cznie na terenie Polski.

§ 9 Prawo odst pienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odst pić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Bieg terminu okre lonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odst pić od Umowy, składaj c Sprzedawcy o wiadczenie o odst pieniu od
Umowy. Do zachowania terminu odst pienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
o wiadczenia przed upływem tego terminu.
4. Klinet może odstapić od Umowy, zwracaj c tylko i wył cznie produkty nie naruszonę, w
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczeniach.
5. O wiadczenie może być wysłane za pomoc tradycyjnej poczty, b dź drog elektroniczn
poprzez przesłanie o wiadczenia na adres e-mail Sprzedawcy Sprzedawcy - dane kontaktowe
Sprzedawcy zostały okre lone w § 3. O wiadczenie można złożyć również na formularzu.
Wzór odstapnia od umowy:

...................., dnia ..........................r.
...................................

..................................

…………...................
/adres konsumenta/
Usługodawca

........................................

........................................

........................................
/oznaczenie przedsiębiorcy/

O WIADCZENIE

O ODST PIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁO Ć
O wiadczam, że odstępuję od umowy o wiadczenie usług drog elektroniczn z dnia
............................., zawartej z usługodawc .
Podstaw prawn odst pienia jest art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno ci za szkodę wyrz dzon przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
Wskazuję, iż o wiadczenie składam z zachowaniem terminu okre lonego w art. 10 w/wym.
ustawy, a wobec nierozpoczęcia wiadczenia usług odst pienie jest w pełni skuteczne.

........................................

/podpis konsumenta/

6. W przypadku przesłania o wiadczenia przez Konsumenta drog elektroniczn , Sprzedawca
niezwłocznie prze le Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie

otrzymania o wiadczenia o odst pieniu od Umowy.
7. Skutki odst pienia od Umowy:
a. W przypadku odst pienia od Umowy zawartej na odległo ć Umowę uważa się za niezawart .
b. W przypadku odst pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania o wiadczenia Konsumenta o odst pieniu od
Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatno ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z
wyj tkiem dodatkowych kosztów wynikaj cych z nwybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatno ci Sprzedawca dokona przy użyciu numeru konta bankowego podanego przez
Konsumenta
d. Sprzedawca wstrzymuje ze zwrotem płatno ci do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o
odst pieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, je li Konsument ode le Produkt przed
upływem terminu 14 dni.
Przesyłki wysłane "za pobraniem" nie będ odbierane.
f. Konsument ponosi bezpo rednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, je li
ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać wzwykłym trybie odesłany poczt .
g. Konsument zobowi zuje się do zwrotu produktów nienaruszonych i nie odpakowanych ze
wzlędu względów higienicznych zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta: Prawo odst pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub
na odległo ć nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów
5) w której przedmiotem wiadczenia 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.

§ 10 Reklamacja i gwarancja
1. Umow Sprzedaży objęte s nowe Produkty.
2. W przypadku wyst pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
reklamacji w oparciu o przepisy dotycz ce rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drog elektroniczn na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
niniejszego Regulaminu, przesyłki "za pobraniem" nie będ odbierane.

§ 11 Pozas dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotycz ce możliwo ci skorzystania przez Konsumenta z
pozas dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu
do tych procedur dostępne s w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych
należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następuj cymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następuj ce przykładowe możliwo ci skorzystania z pozas dowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego s du konsumenckiego,
o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014
r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze
Sprzedawc .
b. Konsument uprawniony jest dozwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z
2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawc .
c. Konsument może uzyskać bezpłatn pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
Sprzedawc , korzystaj c takżez bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za po rednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za po rednictwem Sklepu
internetowego zbierane s w celu realizacji Umowy Sprzedaży,ajeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mog być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłk
pocztow lub przesyłk kuriersk , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu przewoźnikowi lub po rednikowi realizuj cemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatno ci
elektronicznych Administrator udostępnia zebrane daneosobowe Klienta, wybranemu
podmiotowi obsługuj cemu powyższe płatno ci w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem
możliwo ci zawarcia tejże umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
to jest:zmiany przepisów prawa, zmiany sposobówpłatno cii dostaw- wzakresie, w jakim te
zmiany wpływaj na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie
powszechnie obowi zuj ce przepisy prawa polskiego, wszczególno ci: Kodeksu cywilnego;
ustawy o wiadczeniu usług drog elektroniczn ; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozas dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za po rednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Paulain działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatno ci. Niniejsza
Polityka Prywatno ci okre la w jakich sytuacjach mog być pozyskiwane dane osobowe od
Użytkowników oraz wyja nia i reguluje zagadnienia zwi zane z ich gromadzeniem,
przetwarzaniem i wykorzystywaniem.
Paulain deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo
przekazanych danych, jak i zobowi zuje się wykonywać działania zapobiegaj ce ingerencjom
osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatno ć osób, których dane dotycz .
Przekazane dane osobowe będ wykorzystywane do celów okre lonych we wcze niejszej czę ci
dokumentu.
Administratorem gromadzonych danych jest Paulain Paulina Golonka z siedzib os. Złotej
Jesieni 13b 31-828 Kraków, NIP: 6793075176

