REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BEBELIN Anna Bundz
Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Anna Bundz, prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Bebelin Anna Bundz z siedzibą w Bezrzeczu (72003) przy ul. Azaliowej 3, NIP: 8512651199 REGON: 368434905, zarejestrowaną w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:




telefonicznie; numer telefonu: +48 507722156 (w Dni Robocze od godz. 10.00
do godz. 17.00);
mailowo; adres poczty elektronicznej: sklep@bebelin.pl (w Dni Robocze od
godz. 10.00 do godz. 17.00);
listownie; adres miejscowy do doręczeń: ul. Azaliowa 3, 72-003 Bezrzecze.

DEFINICJE
Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez
Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi; Czas Realizacji Zamówienia nie
obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a
jego wydaniem Klientowi);
Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy);
Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na
warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie
Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; dedykowany Klientowi,
modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji;
Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną
część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki
Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury,
sposób płatności;
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez
Klienta w sposób wskazany w Regulaminie w celu założenia Konta oraz
ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu
Internetowego;

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.bebelin.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć
Zamówienie na dostępne Towary;
Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot
Umowy Sprzedaży; istotne właściwości Towarów udostępniane są na przypisanej mu
podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu jest wizualizacją
jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego
Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu
sprzedażowego Sklepu;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy
wykorzystaniu Koszyka.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w
szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, zakładania i
prowadzenia Konta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania
reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

2.

Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z
Regulaminem i jego akceptacja.

3.

Za

pośrednictwem

Sklepu

Sprzedawca

prowadzi

sprzedaż

detaliczną

Towarów. Sklep udostępnia również każdemu Klientowi bezpłatne usługi
świadczone drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku.
Usługami tymi są: formularz Zamówienia, formularz Rejestracji i logowania, Konto
i Koszyk.
4.

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego po stronie Klienta muszą zostać
spełnione

następujące

minimalne

wymagania

techniczne: urządzenie

z

dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki
internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną
obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
5.

Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz
korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy
dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

6.

Sprzedawca

zapewnia

ochronę

przekazu

elektronicznego

oraz

treści

cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu
ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby
nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy
antywirusowe i

przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie

Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą
elektroniczną

może

być

zagrożone

przedostaniem

się

do

systemu

teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak
również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W
celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie
zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych
lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet.
7.

Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

REJESTRACJA
1.

W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy
dokonać uprzednio procedury Rejestracji.

2.

Rejestracja dokonywana jest przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego
formularza, który udostępniany jest w procedurze składania Zamówienia po
uaktywnienia pola „Założyć konto?”. Klient wypełnia formularz stosuje się do
odpowiednich

komunikatów

wyświetlanych

w

formularzu

podczas

jego

uzupełniania (w szczególności Klient podaje swoje prawdziwe dane oraz te
oznaczone jako obowiązkowe), a następnie aktywuje przycisk „Kup teraz”. Z
chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysłanego na jego adres e-mail
Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną
prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.
3.

Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie,
poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest
skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca może
wypowiedzieć
wypowiedzenia,

umowę
jeżeli

prowadzenia
Klient

narusza

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Konta

z

7-dniowym

postanowienia

terminem

Regulaminu

lub

4.

W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje
dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać
hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

ZAMÓWIENIE
1.

Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do
składania ofert przez Klientów.

2.

Zamówienia można składać całodobowo, przez wszystkie dni w roku, z
zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze w godzinach od 10
do 17.

3.

4.

Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy:
1.

mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;

2.

nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.

Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z
pominięciem procedury Rejestracji i logowania.

5.

Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do
Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się
wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.

6.

Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia
formę przesyłki Zamówienia, formę płatności oraz adres i dane do wysyłki. Po
skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy
poprzez uaktywnienie przycisku „Kup teraz.

7.

Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi
wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. suma
całkowita i informacje szczegółowe Zamówienia.

8.

W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kup
teraz” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w
Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu. Po tym
momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy
we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez
bezpośredni, niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.

9.

Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy
Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy

Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Sprzedawcę, w
momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do
realizacji przez Sprzedawcę.
10.

Utrwalanie,

zabezpieczanie

i

udostępnianie

treści

zawieranej

Umowy

następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu i wysyłana jest na
adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres. Klientowi,
który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający
zawarcie Umowy wraz z jej treścią.
11.

Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 10 (dziesięciu) Dni Roboczych.
Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:
1.

płatności przez Przelewy24.pl– po potwierdzeniu otrzymanym przez
Sprzedawcę od operatora płatności.

12.

Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.

CENY I PŁATNOŚĆ
1.

Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i
podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów
przesyłki.

Łączna

cena

Zamówienia

obliczana

jest

według

wyborów

dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam
wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w
momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
2.

Klient może wybrać jedną formę płatności:
- płatność poprzez system płatniczy grupy DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul.
Kanclerska 15

3.

Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci
faktury. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów
złożonego Zamówienia.

4.

Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji
promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia
nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób
wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

DOSTAWA
1.

Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polski, chyba że strony
Umowy Sprzedaży postanowią inaczej.

2.

Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż
Klient może wybrać poniższą formę dostawy Zamówienia:
1.

3.

za pośrednictwem firmy kurierskiej;

Koszt wysyłki uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy
wskazanych w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po
dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty
Zamówienia w podsumowaniu. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i
uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

4.

Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony
formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

5.

Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 6
(sześciu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania
Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).

6.

Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub
uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan
przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to
również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na
Klientowi z chwilą jej mu wydania.

REKLAMACJE
1.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub
żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

2.

Rękojmia

przysługuje

tylko

Konsumentom.

Strony,

Klient

niebędący

Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
3.

Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: ul. Azaliowa 3, 72-003
Bezrzecze. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar
powinien

być

dostarczony

wraz

z

dowodem

zakupu

i

zgłoszeniem

reklamacyjnym, (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem
załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).

4.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania
Konsumenta.

5.

O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w
wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

6.

Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również
na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@bebelin.pl.

ZWROTY
1.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez
podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14
(czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub
wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o
odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.

2.

Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od
umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego
do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego
obowiązkowe.

3.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi
wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od
dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od niniejszej Umowy.

4.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak
nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.

Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, w szczególności umów: 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, w której przedmiotem
świadczenia

jest

rzecz

nieprefabrykowana,

wyprodukowana

według

specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem
świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 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.

Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia
od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

8.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Klientom niebędącym Konsumentami.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Dane

osobowe

przekazywane

przez

Klienta

przetwarzane

są

przez

Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4
pkt 7 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 („RODO”). Cele i zakres
przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych
danych, przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy.
2.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
2.1. Administrator

zbiera

dane

osobowe

Użytkowników

w

zakresie

wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu,

dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w
Regulaminie.
2.2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę,
kod pocztowy, miejscowość, kraj, a także dane profilowe z portalu
Facebook. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi
wybranej przez Użytkownika.
3.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w
celu:
1. umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy
rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym
w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym
Administratora, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie
faktur oraz obsługę reklamacyjną;
2. rejestracji konta w sklepie internetowym Administratora, zapewnienia
obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przez Użytkowników, w
tym również rozwiązywania problemów technicznych;
3. prowadzenie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez
Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi
bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
4. przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów,
programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych;
5. zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez
Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu
egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz
zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;

6. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących
przepisów prawa;
7. statystycznym i archiwizacyjnym;
8. dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez
Administratora działalności gospodarczej.
3.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach
wskazanych powyżej.
3.3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii
Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
3.4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez
Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.
4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie
następujących przepisów:
1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów;
2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora.
5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

5.1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj.
pod adresem: Bebelin Anna Bundz, ul. Azaliowa 3, 72-003 Bezrzecze.
5.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez
Administratora;
2. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że
przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne,
niekompletne lub nieprawdziwe;
3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
4. żądania usunięcia danych osobowych;
5. żądania wydania kopii danych osobowych;
6. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w
przypadkach określonych w art. 21 RODO;
7. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych
osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem),
5.3. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 5.2. powyżej Użytkownik
może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia
woli:
1.drogą pocztową na adres siedziby Administratora (Bebelin Anna Bundz, ul.
Azaliowa 3, 72-003 Bezrzecze);
3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@bebelin.pl;

5.4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO).
5.5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych
Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub
jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
6. MECHANIZM COOKIES
6.1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
6.2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
6.3 W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie
na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak
możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
6.4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
6.5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do
instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie
ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
6.6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów
trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony
internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom
takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
6.7. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „analityczne”. Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu
interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu.

Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej
Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty
Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych
osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze
strony internetowej Serwisu.
6.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907), Użytkownik ma prawo
zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera
poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
6.9. Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek
internetowych:


Mozilla Firefox



Internet Explorer



Google Chrome



Safari



Opera

7. ADRES IP
7.1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP
odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy
diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz
statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej
odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu
strony internetowej Serwisu.
8. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH
8.1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora
innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;
2. jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora
za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być
udostępnianie podmiotom takim jak firmy kurierskie (DHL, DPD), operatorzy
płatności (Przelewy24, PayPal) itp. W tym przypadku Administrator udostępnia
tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług.
Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane
osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików
cookies;
3. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także
rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i
kwestii technicznych;
4. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym
żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.
8.2. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników
podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych
osobowych, tj.:
1. dostawcom usług prawnych, księgowych i doradczych w przypadku
dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona
działalnością gospodarczą;
2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających
Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;
3. pracownikom i współpracownikom.
9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie
konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu, a także przez
okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących
Administratorowi względem Użytkownika.

10. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10.1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników
zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede
wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników
przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
11.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji
dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które
zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach
wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
12. KONTAKT Z NAMI
12.1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy
kierować na adres siedziby Administratora (ul. Azaliowa 3, 72-003 Bezrzecze) lub
na adres e-mail: sklep@bebelin.pl.
13. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
13.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce
Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane
w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator
poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, usługi
newsletter, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie
także umieszczona za pośrednictwem Konta.
13.2. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka
Prywatności.
13.3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w
ostatniej wersji. Data: 25.05.2018 r.

ZAŁĄCZNIK
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