REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(obowiązujący od 28.05.2018)
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów
ze Sklepu Internetowego www.jimurobot.pl i w szczególności reguluje:
a) warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania
przyczyny;

d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
1.3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań
technicznych:
a) urządzenie z dostępem do Internetu
b) zainstalowana przeglądarką internetowa (Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera,
Safari) z włączoną obsługą JavaScript
c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
d) rekomendowana minimalna rozdzielczość 1024x768.
1.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać
dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
1.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jimurobot.pl zastrzega sobie możliwość
ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które
ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym
powiadomieni.
1.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.jimurobot.pl oraz pobrać go
i sporządzić jego wydruk.
1.7. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a) Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem www.jimurobot.pl
b) Administrator Danych Osobowych:
Projekcja Sp. z o.o.,
ul. Ojca Beyzyma 7,
53-204, Wrocław,
NIP: 8992467508,
REGON: 932886172

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 00001531311.
c) Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
d) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez
Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą ;
e) Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w
przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących
walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT).
Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcie
składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie
składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na
podstawie złożonego zamówienia
f)

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

g) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego www.jimurobot.pl;
h) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jimurobot.pl, za
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
i)

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

j)

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy jimurobot.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

k) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
l)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

m) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
n) Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom
trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i
ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza
wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną
działalność gospodarczą.
1.8. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego
wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
1.9. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na
adres e-mail: zamowienia@jimurobot.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową)
należy kierować na adres:
Projekcja Sp. z o.o.,
ul. Ojca Beyzyma 7,
53-204, Wrocław

2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
2.1 Klient składa zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacji.
2.2 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi
w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki
służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych w Internecie.
2.3

Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet.
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
jimurobot.pl,
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego.

3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
3.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę
internetową www.jimurobot.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez podanie ich ilości oraz
dodanie do koszyka.
3.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie
Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie.
3.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych
i naciśnięciu przycisku "Zamawiam i płacę" klient zostanie przekierowany na stronę pośrednika
płatności na której wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie
złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. łączną cenę (z kosztami dostawy) oraz opis
wybranych towarów lub usług.
3.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego
złożenie Zamówienia.
3.6 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie

woli zawarcia z jimurobot.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu
Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy
Zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi
oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez
Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych
elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli potwierdzające
akceptacje Zamówienia i zawarcie Umowy z jimurobot.pl.
3.7 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
3.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.jimurobot.pl oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
3.9 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków
(regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Dostawa
4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się pod adres wskazany przez
Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4.3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego i opłaconego towaru w naszym sklepie:
Projekcja Sp. z o.o., ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław - od poniedziałku do czwartku w
godzinach od 9.00 do 18.00, w piątek w godzinach 9.00 do 17.00, z wyjątkiem świąt państwowych
i dni ustawowo wolnych od pracy.
4.4. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą 20zł brutto przy przedpłacie oraz 30zł brutto przy wysyłce za
pobraniem. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Wysyłka zamówionych
towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia
Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze
Sprzedawcą.
4.5. Termin realizacji dostawy w przypadku towaru dostępnego w sklepie - wysyłka następuje w ciągu
maksymalnie 3 dni roboczych (najczęściej w dniu złożenia zamówienia) liczą od dnia złożenia
zamówienia i zrealizowania płatności. Przesyłki kurierskie są dostarczane w ciągu 48 godzin (w dni
robocze) licząc od nadania.
4.6. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.
Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej
dostarczeniu
na przewoźnika
miejsce wskazane
w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed
jej
odbiorem od
.
4.6.1

4.6.2

4.6.3

W przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu, bądź
doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan
przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków
Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawiona do odbioru osoba
zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej
prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru
przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą
pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

5. Ceny i metody płatności
5.1 Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
(z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
5.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny poprzez płatności online CashBill (bez dodatkowych opłat).
5.3 Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia.

6. Prawo odstąpienia od umowy
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy
Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy.
Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli
Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Projekcja Sp. z
o.o., ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław, adres mailowy: reklamacje@jimurobot.pl, telefon:
+48717849760, Faks: +48717849761) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa
użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w
każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać
się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli
odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy, które mogą
zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu
rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą.
Wysokość tych kosztów wynosi 20zł brutto. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości
rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat Projekcja Sp. z o.o., ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław , zamowienia@jimurobot.pl,
Telefon: +48717849760 , Faks: +48717849761
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

7. Reklamacje dotyczące Towarów
7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia
23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
7.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie
zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na
adres:
Projekcja Sp. z o.o.
ul. Ojca Beyzyma 7
53-204, Wrocław
7.3. Jimurobot.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
7.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny
wskazany przez Klienta sposób.
7.5. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem,
na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu
rękojmi za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli
sprzedawca zataił podstępnie wadę.
7.6. Jimurobot.pl nie jest producentem Towarów. jimurobot.pl nie ponosi odpowiedzialność z tytułu
gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji
sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli
dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w
ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie
gwarancyjnej.

8. Reklamacje w
elektroniczną

zakresie

świadczenia

usług

drogą

8.1. Jimurobot.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim
zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie
wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić jimurobot.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub
przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
Projekcja Sp. z o.o., ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204, Wrocław, reklamacje@jimurobot.pl lub
zamowienia@jimurobot.pl
8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
8.5. Jimurobot.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną .

9. Rozstrzyganie sporów
9.1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania
sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za
pośrednictwem
unijnej
platformy
internetowej
ODR,
dostępnej
pod
adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
9.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych
pomiędzy jimurobot.pl a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy jimurobot.pl a Klientem, który nie jest
Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę jimurobot.pl.
9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy
prawa polskiego.

10. Przetwarzanie Danych Osobowych
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informuję, że:
10.1
Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Projekcja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ojca
Beyzyma 7, 53-204, Wrocław, NIP: 8992467508, REGON: 932886172, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 00001531311.
10.2
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie
będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.
10.3
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
10.4
Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracowników
działu marketingu.
10.5
Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych
osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10.6
Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda,
informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
10.7
Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10.8
Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może
uniemożliwić Projekcji Sp. Z o. o. realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
10.9
Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
a) w realizacji umowy,
b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,

11. Postanowienia końcowe
11.1.

Zmiany w regulaminie:
a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
Informacja o zmianach zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej Sklepu internetowego. Ponadto Klient zostanie każdorazowo
poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
b) Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów
korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w
szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim
przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim
regulaminie.

11.2.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

11.3. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może
m.in..:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem,
a Sprzedawcą.
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a
Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

11.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16,
poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Sprzedawca dopuszcza różnorodne formy rozstrzygania sporów, m.in. za pomocą instytucji
pozarządowych, arbitrów i negocjatorów.

