
Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest
udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego
treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF , który umożliwia jego
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Sklep internetowy dzgroup.pl, działający pod adresem http://www.dzgroup.pl, prowadzony jest przez firmę
DZ Group, z siedzibą przy ul. Suskiej 10/40, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do ewidencji działalności
gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, - pod numerem 53345, NIP 547-180-01-
51, REGON 072879157.

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@dzgroup.pl; telefonicznie: 509013108;
pisemnie na adres: ul. Suska 10/40, 43-300 Bielsko-Biała

Słowniczek:
  

Sklep - prowadzony przez DZ Group sklep internetowy działający pod adresem: http://www.dzgroup.pl,
sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

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

 Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi
realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

 Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie,
posiadająca konto klienta;

 Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
 Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z

konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisemnie;
 Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię

zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
 Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub

stacjonarne lub na poczcie;
 Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem

systemów płatności on-line;
 PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone

w czytnik PDF;
 Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

 Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r
poz. 827);

 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 
I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o
towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie dzgroup.pl.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową dzgroup.pl, 7 dni w
tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty
elektronicznej.

4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu
cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży
zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z
wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania
przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji
zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta
specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail.
Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane

http://www.dzgroup.pl/ok/regDZGpdf.pdf


na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa
powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców
Sklepu.

5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
a. wyboru zamawianych towarów lub usług,
b. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma

być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c. wyboru sposobu płatności, spośród dostępnych w Sklepie.

6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez
wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do
realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę
sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta
najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej powyżej.
Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu
zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu
powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient
jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma
następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie
zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

b. anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z
procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności Klientom.

9. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia
zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany,
poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

II. Zmiany w zamówieniach.
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania

zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto
Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza
kontaktu lub telefonicznie.

2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako
właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające
polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim
zalogowaniu się na konto Klienta.

III. Ceny towarów.
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,
b. zawierają podatek VAT,
c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i
wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami.
Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą
wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości.

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie dzgroup.pl
w sekcji WYSYŁKA

IV. Czas realizacji zamówienia.
1. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania

zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni
Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu
dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na



konto Klienta. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o
najdłuższym czasie realizacji. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni
roboczych (towary personalizowane)

2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
a. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej
b. do Punktu Odbioru lub paczkomatu InPost;

3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską
4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską
5. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania

dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody,
ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium

Polski:
a. płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu

składania zamówienia,
b. przelew bankowy, przelew elektroniczny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po

otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora
płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek
bankowy Sklepu,

c. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia
niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym
Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

VI. Reklamacje.
1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy

użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko,
adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z
funkcjonowaniem Sklepu.

2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki
gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o
czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny
przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji
bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u
gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień
przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W
przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do
złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty
stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać
naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić
od umowy sprzedaży.

 W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: DZ Group - Dział Zwrotów
i Reklamacji

 ul. Suska 10/40
 43-300 Bielsko-Biała

 Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór na odwrocie
faktury).

5. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o
wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie
każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.

6. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z
reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o
dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka
ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale
Zwrot należności Klientom.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.



1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący
Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od
daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument
może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: DZ Group - Dział Zwrotów i
Reklamacji, ul. Suska 10/40, 43-300 Bielsko-Biała

 oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie

niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument
powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego,
późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:
1. 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;

2. 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;

3. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;

4. 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;

5. 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. 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. 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;

8. 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;

9. 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;

10. 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;

11. 11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
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;

13. 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.
 
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

 Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu



rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem
Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o
sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod
następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl , w zakładce �Rozstrzyganie sporów
konsumenckich�. 

  
4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z

zasadami opisanymi w Dziale Zwrot należności Klientom.
5. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy

Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 
 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub � w przypadku usług - zawarcia umowy,
Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W
takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

VIII. Zwrot należności Klientom.
1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku

zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta
na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na
rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub
gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła
płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie
poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie
jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana
jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim
zalogowaniu się na koncie Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości
Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości
Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie,
jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię,
nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX. Polityka prywatności.
1. DEFINICJE 

 1.1. Administrator � DZ Group, Bielsko-Biała, ul. Suska 10/40. 
1.2. Dane osobowe � wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym
IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 
1.3. Polityka � niniejsza Polityka prywatności. >

 1.4. RODO � Rozporządzenie 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. 
1.5. Serwis � serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem dzgroup.pl. 
1.6. Użytkownik � każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo
kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

  
2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU 
2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w
zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o
aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele
przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez
Użytkownika.

  



3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
 KORZYSTANIE Z SERWISU DZGroup.pl 

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby
nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora: 
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom
treści gromadzonych w Serwisie, rezerwacji produktów w ramach usługi rezerwacji produktów
w sklepie DZ Group; 
3.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie - wówczas podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO); 
3.1.3. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
3.1.4. w celach analitycznych i statystycznych � wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług; 
3.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi � podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
polegający na ochronie jego praw; 
3.1.6. w celach marketingowych Administratora. 
Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących
systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w
logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je
również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i
przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów
informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w
systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i
atakami.

 REJESTRACJA W SERWISIE DZGroup.pl 
3.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do
utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe
dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie
usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i
obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie
pozostałych danych jest dobrowolne. 
3.3. Dane osobowe są przetwarzane: 
3.3.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie �
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6
ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie � podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 
3.3.2. w celach analitycznych i statystycznych � podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w
celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 
3.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi � podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
polegający na ochronie jego praw. 
3.3.4. w celach marketingowych Administratora. 
3.4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym
ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod
warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 
3.5. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z



przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest
wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego
realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 
3.6. Dane osobowe są przetwarzane: 
3.6.1. w celu realizacji złożonego zamówienia � podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych
podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
3.6.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających
w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości � podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
3.6.3. w celach analitycznych i statystycznych � podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia
stosowanych funkcjonalności; 
3.6.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi � podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
polegający na ochronie jego praw. 
FORMULARZE KONTAKTOWE 
3.7. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych
osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na
zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi
zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i
obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych
danych jest dobrowolne. 
3.8. Dane osobowe są przetwarzane: 
3.8.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony
formularz � podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
3.8.2. w celach analitycznych i statystycznych � podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu
doskonalenia jego funkcjonalności.

  
4. MARKETING 
4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
marketingowych, które mogą polegać na: 
4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego
preferencji (reklama kontekstowa); 
4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego
zainteresowaniom (reklama behawioralna); 
4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w
niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe; 
4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i
usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną). 
4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach
wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych
Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu
analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. 
REKLAMA KONTEKSTOWA 
4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w
związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest
dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się
wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). 
REKLAMA BEHAWIORALNA 
4.4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone



za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów
marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj.
reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych
obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za
pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w
zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie
uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na
wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona
poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie
wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi
cookies w ustawieniach przeglądarki. 
4.5. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. 
MARKETING BEZPOŚREDNI 
4.6. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za
pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe
Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania
danych jest uzasadniony interes DZ Group polegający na wysyłce informacji marketingowych w
granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu DZ Group, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu
informacji marketingowych.

  
5. PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE 
5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile
Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram,
Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem
profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz
promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z
użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz
budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

  
6. APLIKACJE MOBILNE 
6.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także w celu umożliwienia
korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu, a także usług dodatkowych za
pośrednictwem aplikacji mobilnych. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji i
korzystania z aplikacji mobilnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie
niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
6.2. Za pomocą aplikacji mobilnych Użytkownik może w szczególności: przeglądać asortyment
Serwisu, uzyskiwać dostęp do swojego konta w Serwisie, składać zamówienia i dokonywać za
nie płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w aplikacji mobilnej oraz
korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w aplikacji mobilnej. Administrator informuje,
że ze względu na ograniczenia techniczne aplikacja mobilna nie zapewnia możliwości
skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, jakie są dostępne poprzez Serwis.

  
7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA 
7.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika
przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony
internetowej � np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i
dokonywanych przez niego czynności. 
COOKIES �SERWISOWE� 
7.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W
związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i
statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do
informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika



(komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: 
7.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas
trwania sesji (ang. user input cookies); 
7.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
na czas trwania sesji (ang. authentication cookies); 
7.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); 
7.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash),
na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies); 
7.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji
lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies), 
7.2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang.
shopping cart cookies); 
7.2.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych,
w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu
analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów
dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do
identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można
znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 
COOKIES �MARKETINGOWE� 
7.3. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w
związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Wykorzystanie plików
cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w
szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania
zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację
przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez
wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

  
8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
8.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i
celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub
realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. 
8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym
czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po
upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

  
9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 
9.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 
9.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych � na tej podstawie osobie
zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych
osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie
posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie
ich usunięcia; 
9.1.2. Prawo uzyskania kopii danych � na tej podstawie Administrator przekazuje kopię
przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 
9.1.3. Prawo do sprostowania � na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności
lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli
są niekompletne lub uległy zmianie; 
9.1.4. Prawo do usunięcia danych � na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których
przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały
zebrane; 
9.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania � na tej podstawie Administrator zaprzestaje
dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę



osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji,
lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana
decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 
9.1.6. Prawo do przenoszenia danych � na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są
przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane
dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez
komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi � jednak
pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie
Administratora jak i tego innego podmiotu; 
9.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych � osoba, której
dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach
marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 
9.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych � osoba, której dane dotyczą,
może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze
względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać
uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora; 
9.1.9. Prawo wycofania zgody � jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której
dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; 
9.1.10 Prawo do skargi � w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane
dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć: 
9.2.1. w formie pisemnej na adres: DZ Group, ul. Suska 10/40, 43-300 Bielsko-Biała; 
9.2.2. drogą e-mailową na adres: info@dzgroup.pl 
9.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie. 
9.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby
składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o
dodatkowe informacje. 
9.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie
konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o
przyczynach takiego przedłużenia. 
9.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku
wniosków skierowanych listownie, listem na adres wskazany przez wnioskodawcę.

  
10. ODBIORCY DANYCH 
10.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w
tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe,
prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia). 
10.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione
innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. 
10.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.

  
11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 
11.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator
przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne za zgodą Użytkownika. 
11.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na
etapie ich zbierania.

  
12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 
12.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe



przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny � zapewniający przede wszystkim, że dostęp
do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na
danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i
współpracowników. 
12.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i
inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.

  
13. DANE KONTAKTOWE 
13.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail info@dzgroup.pl lub adres
korespondencyjny DZ Group, ul. Suska 10/40, 43-300 Bielsko-Biała.

  
14. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 
14.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

X. Postanowienia końcowe.
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a DZ Group
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów

pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i
blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym
przez Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji
Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki
cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony dzgroup.pl. Rodzaje plików cookie, z
których korzysta Sklep to:

a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym
samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony dzgroup.pl
c. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do

preferencji Klienta

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania
mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie
będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies
powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję
odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane
rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17
listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

drukuj


