
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

https://www.dermatopik.pl/sklep  obowiązujący od 14.03.2019 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze 
sklepu internetowego znajdującego się pod adresem 
URL https://www.dermatopik.pl/sklep  zwanego dalej „Sklepem”. 

2. Sklep prowadzony jest przez Karolinę Choderę. 
3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy 

– https://www.dermatopik.pl/sklep    e-mail – kontakt@dermatopik.pl 
4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać 

się z jego Regulaminem. 
5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i 

sprawnego konta poczty elektronicznej email. 

§ 2 Definicje 

1. Sklep – sklep internetowy działający pod 
adresem https://www.dermatopik.pl/sklep  , prowadzący sprzedaż produktów 
cyfrowych na odległość 

2. Klient / Kupujący –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z 
treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca. 

3. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z 
jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca 
osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w 
ramach działalności gospodarczej lub zawodowej. 

5. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze 
Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów. 

6. Sprzedający / Sprzedawca – Karolina Chodera 

§ 3 Postanowienia wstępne 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc 
jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za 
pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów 
uwidocznionych na stronach Sklepu. 

2. Oferowane przedmioty są nowe, nieużywane. 
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w 

Sklepie wystarczające jest spełnienie następujących warunków technicznych 
przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: 



o dostęp do Internetu, 
 

o standardowy system operacyjny, 
 

o standardowa przeglądarka internetowa, 
 

o posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 

4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. 

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi 
drogą elektroniczną. 
 

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez 
Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. 
Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie. 

3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. 
Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku 
z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i 
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa 
świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania 
i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego 
funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o 
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 
 

§ 5 Zasady dokonywania zakupów  

1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. 
2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące 

kroki: 
o wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez 

kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – przy niektórych produktach 
dodanie do koszyka może wymagać uprzedniego wyboru wariantu, 
 

o przejść do widoku koszyka, gdzie można wprowadzić kupon rabatowy 
oraz potwierdzić zawartość koszyka, klikając „Przejdź do kasy” 
 

o wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji 
zamówienia, 
 



o zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje 
Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje 
jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale 
niezbędna do złożenia zamówienia, 
 

o kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”. 
 

3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. 
Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych 
osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji 
zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te 
budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim 
przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę 
elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu 
przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją 
prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających 
Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich 
wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. 

4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu 
zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do 
weryfikowania ich prawdziwości i poprawności. 

5. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient 
jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być 
zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. 

6. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na 
niego zamówienia. 

7. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany 
przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, 
zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie. 

8. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację 
handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu 
oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko 
tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę. 

§ 6 Formy dostawy i metody płatności. Realizacja zamówienia  

1. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności: 
o zwykły przelew 

2. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni robocze od dnia przyjęcia 
zamówienia do realizacji. 

3. Dane niezbędne do dokonania płatności Kupujący otrzyma po kliknięciu 
przycisku „Kupuję i płacę” 

4. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po 
uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

5. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania 
kwoty należnej za produkt w przypadku. 



6. Towar wysyłany jest za pomocą wiadomości e-mail, w której będzie link 
umożliwiający pobranie materiału na swój komputer. 

7. Link umożliwia pobranie materiału przez okres 30 dni, a limit pobrań wynosi 5. 
8. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura. Klient zobowiązany jest do 

podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury 
i oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego są prawdziwe, natomiast 
Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i 
poprawności. 
 

§ 7 Odstąpienie Konsumenta od umowy 

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo 
odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia 
rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią 
inną niż przewoźnik. 

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej 
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na 
przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą 
elektroniczną. 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument 
wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa 
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi 
wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 
dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa 
odstąpienia od umowy. 

5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, 
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do 
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta 
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące 

wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do 
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 

§ 8 Odpowiedzialność za wady 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. 
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę 

fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 
 

3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia 
art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, 



Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, 
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy. 
 

4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym 
Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną 
wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 
14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, 
przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies 

opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod 

adresem https://www.dermatopik.pl/polityka-prywatnosci . 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w 
związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. 
Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument 
ma możliwość: 

o zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z 
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 

o zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z 
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie 
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, 

o skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw 
konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań 
należy ochrona konsumentów. 
 

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na 
stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. 
 

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod 
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu 
sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do 
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych 
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
 



§ 11 Pozostałe postanowienia 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, 
promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw 
nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych 
przed dokonaniem zmiany. 
 

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do 
umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący 
w dacie zawarcia umowy. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2019r. 

 


