Regulamin strony internetowej i sklepu internetowego
www.maciejadamski.pl
I. Definicje
1. Dane użytkownika/Dane- dane osobowe podawane przez Klienta w procesie rejestracyjnym,
oraz w formularzu zakupu.
2. Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną czynność prawną, osoba prawna bądź jednostka
organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, składająca Zamówienie w sklepie
internetowym www.maciejadamski.pl
3. Konto Klienta- podstrona Sklepu internetowego zawierająca dane Klienta, oraz informacje
o jego Zamówieniach.
4. Regulamin- niniejszy regulamin strony i sklepu internetowego www.maciejadamski.pl
5. Sprzedawca- podmiot odpowiedzialny Maciej Adamski, Żegocina 126, 32-731 Żegocina,
NIP: 8681890713, REGON: 122993802
6. Sklep internetowy- sklep internetowy firmy Maciej Adamski dostępny pod adresem
internetowym www.maciejadamski.pl
7. Towar/Produkt- produkty będące ofertą handlową sklepu internetowego.
8. Użytkownik- każda osoba odwiedzająca stronę, oraz korzystająca z oferowanych na niej
usług.
9. Zamówienie- oświadczenie woli zawarcia umowy kupna przez Klienta
II. Postanowienia ogólne
1. Strona internetowa www.maciejadamski.pl ma na celu promocję i sprzedaż produktów firmy
i pasieki Maciej Adamski.
2. Wszelkie prawa autorskie, oraz prawa wartości intelektualnej do zawartości strony są
zastrzeżone.
3. Regulamin omawia zasady korzystania z strony i Sklepu internetowego
www.maciejadamski.pl.
4. Sklep Internetowy www.maciejadamski.pl prowadzony jest przez
Nazwa firmy: Maciej Adamski
Adres: Żegocina 126
32-731 Żegocina
NIP: 8681890713
REGON: 122993802
Adres: Żegocina 126
32-731 Żegocina
e-mail: maciejadamski.kontakt@gmail.com
tel.: 506993149 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)
5. Warunkiem korzystania z Sklepu internetowego jest spełnienie następujących warunków
technicznych:
✔ Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
✔ Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
✔ Chrome 15.x,
✔ Posiadanie poczty elektronicznej
6. Niniejszy Regulamin jest plikiem jawnym i dostępnym na stronie internetowej dla
wszystkich Użytkowników.
7. Firma Maciej Adamski zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia
z podaniem przyczyny Klientowi, zwracając kwotę opłaty uiszczoną przez Klienta.
8. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie. Wszelkie informacje o plikach cookies są

dostępne
pod
adresami
internetowymi:
http://wszystkoociasteczkach.pl/,
http://jakwylaczyccookie.pl/.
9. Towary zamówione w Sklepie internetowym mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od
produktów przedstawionych na zdjęciach. Jednak nie są to zmiany znaczące zmieniające
charakter Produktu.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
Warunki i procedura zawarcia umowy sprzedaży
1. Z Sklepu internetowego może korzystać osoba która zapoznała się z Regulaminem sklepu.
Może to być osoba zarejestrowana- posiadająca Konto klienta, bądź osoba nie
zarejestrowana.
2. Warunkiem zakupu jest wypełnienie zgodnie z prawdą formularza dostępnego na stronie
sklepu.
3. Firma Maciej Adamski zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta użytkownika oraz
ograniczenia jego dostępności w przypadku nieprzestrzegania warunków niniejszego
Regulaminu; podawania nieprawidłowych danych; dopuszczenie się przez Użytkownika
zachowań godzące w dobre imię firmy Maciej Adamski, zachowań które zostaną uznane
przez firmą Maciej Adamski za niezgodne z przepisami prawa, godzącymi w prawa innych
użytkowników lub zasadami dobrego korzystania z sieci; korzystania za sklepu
internetowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Osoba pozbawiona praw
użytkownika nie ma prawa do ponownej rejestracji bez wcześniejszej zgody firmy Maciej
Adamski.
4. Możliwość składania Zamówień w sklepie internetowym istnieje 7 dni w tygodniu, jednak
czas realizacji Zamówienia naliczany jest tylko w dni robocze.
5. Klient za pośrednictwem strony internetowej www.maciejadamski.pl może dokonać zakupu
w następujący sposób. Wybierając zakładkę „Sklep”, wyboru towaru dokonuje naciskając
przycisk „Do koszyka”, lub uzyskując wcześniej dodatkowe informacje o produkcie
naciskając przycisk „Więcej” w zakładce „Więcej” istnieje dwojaka możliwość wyboru
towaru naciskając przycisk „Do koszyka” chcąc kontynuować zakupy; bądź „Kup teraz”
jeżeli to jedyny produkt który chce zamówić. Aby zamówić większą niż 1 liczbę danego
produktu należy w „Koszyku” ustalić „Ilość sztuk”.
6. Osoba posiadająca Konto użytkownika może dokonać zakupu po zalogowaniu się,
natomiast osoby nie korzystające z tej opcji serwisu dokonując zakupu zobowiązaniu są do
uzupełnienia danych osobowych oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
7. Klient po złożeniu Zamówienia otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail
wiadomość zawierającą numer Zamówienia, oraz wszystkie istotne informacje dotyczące
transakcji.
8. Klient nieposiadający Konta użytkownika zobowiązany jest do przesłania na wskazany
numer wiadomości SMS z kodem uwierzytelniającym Dane kontrahenta. Nie dokonanie tej
czynności może skutkować niezrealizowaniem Zamówienia.
9. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży towaru. Za moment
zawarcia umowy uważa się moment otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której
mowa powyżej.
10. Klient dokonując zakupu zobowiązany jest do wyboru formy dostawy z opcji dostępnych
w formularzu Zamówienia.
11. Klient za dodatkową opłatą 50% opłaty zasadniczej za daną przesyłkę może wybrać
przesyłkę „Ostrożnie”. Firma Maciej Adamski nie odpowiada za uszkodzenia towaru
powstałe w trakcie transportu.
12. Okres za wysyłkę wynosi max 5 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie
w przypadku przesyłek „płatność z góry” i max 5 dni roboczych od momentu zakupu
w przypadku przesyłek „płatność przy odbiorze” w przypadku Klientów posiadających

Konto. W przypadku Klientów nie będących Zarejestrowanymi czas wysyłki to 5 dni od
momentu przesłania wiadomości sms z kodem weryfikującym.
13. Dostawa na wyżej określonych warunkach możliwa jest tylko na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadkach Zamówień zagranicznych indywidualny cennik
dostawy.
IV. Płatność
1. Możliwe są dwie formy płatności
• płatność z góry: przelew na konto bankowe
Dane do przelewu:
Numer rachunku: 64 1240 5208 1111 0000 5479 5413
Nazwa banku: Bank Pekao S.A. , O/Bochnia Kazimierza Wielkiego 9, Bochnia
MACIEJ ADAMSKI
ŻEGOCINA 126
32-731 ŻEGOCINA
• płatność przy odbiorze
V. Rejestracja
1. Użytkownik chcący posiadać Konto Klienta zobowiązany jest do bezpłatnej rejestracji.
2. Rejestracja nie jest czynnością konieczną do dokonania zakupu w sklepie internetowym
www.maciejadamski.pl
3. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na
stronie internetowej www.maciejadamski.pl podając prawdziwe Dane wymagane do
rejestracji. Formularz rejestracyjny należy następnie przesłać drogą elektroniczną
w wskazany sposób.
4. Użytkownik zakładający Konto zobowiązany jest do zapoznania się Regulaminem oraz jego
akceptacji.
5. Użytkownik zakładający Konto zobowiązany jest do stworzenia nazwy użytkownika oraz
podania hasła zabezpieczającego przed dostępem osób trzecich do Danych i treści
zawartych na Koncie użytkownika.
6. Użytkownik po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego otrzymuje wiadomość
e-mailową z linkiem aktywacyjnym. Aktywacja Konta jest niezbędna do korzystania
z Konta użytkownika, jednocześnie kończy ona proces rejestracyjny.
VI. Ochrona danych osobowych
1. Klient przekazuje Sprzedawcy swoje Dane osobowe dobrowolnie, jednak ich podanie jest
konieczne do zawarcia umowy sprzedaży, oraz założenia Konta Klienta.
2. Dane osobowe podane przez Klienta nie są wykorzystywane przez firmę Maciej Adamski do
celów komercyjnych. Firma przetwarza Dane osobowe Klienta celem realizacji Zamówień.
3. Klient udostępniający swoje dane sprzedawcy ma prawo do ich zmiany.
VII. Zwroty i reklamacje
1. Zwrot towaru możliwy jest do 7 dni od jego dostarczenia Klientowi. Opłatę za przesyłkę
pokrywa Klient.
2. Klient rezygnujący z zamówionego towaru zobowiązany jest pokryć koszty jego wysyłki
oraz zwrotu.
3. Reklamacje rozpatrywane są indywidualne w terminie do 30 dni od daty złożenia.

VIII.
Postanowienia końcowe
1. Firma Maciej Adamski zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu informując o tym
użytkowników.
2. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zapoznaniem się z nim i akceptacją wszystkich
powyższych punktów.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 luty 2017 rok

