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1. POSTANOWIENIA 
OGÓLNE  

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.e-bus.net.pl prowadzony 
jest przez JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA prowadzącego działalność gospodarczą pod 
firmą Firma Handlowa "MODEX" Jarosław Iwaszkiewicz wpisanego do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres 
miejsca wykonywania działalności: ul. Spółdzielcza 12C, 78-450 Grzmiąca i adres do 
doręczeń: ul. Obotrytów 22, 75-835 Koszalin, NIP 6731239500, REGON 331439691, 
adres poczty elektronicznej: sklep.ebus@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: +48 
666 233 333 oraz numer faksu: 947 212 258.  



2. Niniejszy Regulamin oraz Sklep Internetowy skierowany jest wyłącznie do 
przedsiębiorców (Regulamin oraz Sklep Internetowy nie jest skierowany do 
konsumentów). Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z Sklepu 
Internetowego oraz warunki Umowy Sprzedaży. Każdy Usługobiorca lub Klient 
obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  
3. Niniejszy Regulamin stanowi, w zakresie wyraźnie nieuregulowanym Umową 
Sprzedaży, całość porozumienia pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a 
Klientem/Usługobiorcą oraz zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia oraz 
oświadczenia pisemne lub ustne, dotyczące kwestii zawartych w niniejszym 
Regulaminie.  
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją 
postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane 
są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności 
opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do 
wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.  
5. Definicje: DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym 
zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną 
przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym 
wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę 
Sprzedaży ze Sprzedawcą. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). PRODUKT 
–rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między 
Klientem a Sprzedawcą. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu 
Internetowego. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy 
dostępny pod adresem internetowym: www.e-bus.net.pl. SPRZEDAWCA; 
USŁUGODAWCA – JAROSŁAW IWASZKIEWICZ prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą Firma Handlowa "MODEX" Jarosław 
Iwaszkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca 
wykonywania działalności: ul. Spółdzielcza 12C, 78-450 Grzmiąca i adres 
do doręczeń: ul. Obotrytów 22, 75-835 Koszalin, NIP 6731239500, REGON 
331439691, adres poczty elektronicznej: sklep.ebus@gmail.com, numer 
telefonu kontaktowego: +48 666 233 333 oraz numer faksu: 947 212 258. 
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu 
zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą. 



USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w 
tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z 
prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie 
będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca 
korzystać z Usługi Elektronicznej. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli 
Klienta składane z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej i zmierzające bezpośrednio do 
zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. WARUNKI 
ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY Zawarcie Umowy Sprzedaży między 
Klientem, a Sprzedawcą następuje z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w obu tych wypadkach warunki 
Umowy Sprzedaży są indywidualnie ustalane przez Klienta i Sprzedawcę 
przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Cena Produktu uwidoczniona na stronie 
Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. 
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT Sprzedawca udostępnia 
Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: Płatność 
gotówką przy odbiorze osobistym. Płatność gotówką za pobraniem przy 
odbiorze przesyłki. Płatność przelewem na rachunek bankowy 
Sprzedawcy. Bank: Idea Bank S.A. Numer rachunku: 37 1950 0001 2006 
0452 4874 0002. Termin płatności:  
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient 
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. KOSZT, TERMIN I 
SPOSOBY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU Dostawa Produktu 
dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca udostępnia 
następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: Przesyłka kurierska, 
przesyłka kurierska pobraniowa Przesyłka paletowa. Odbiór osobisty 
dostępny pod adresem: ul. Obotrytów 22, 75-835 Koszalin – w Dni 
Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00 oraz w soboty, w godzinach od 
10:00 do 14:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 
Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 
Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz 
płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Drukarni 
Internetowej w zakładce „Koszty Dostawy”. Termin dostawy Produktu do 
Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w 
trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć od 
momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży 
zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu, z zastrzeżeniem że w przypadku wyboru 
przez Klienta sposobu płatności przelewem termin ten rozpoczyna bieg nie 
wcześniej niż od dnia uznania rachunku bankowego. Termin gotowości 



Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta 
odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta 
w terminie do 1 Dnia Roboczego, chyba że w opisie danego Produktu lub w 
trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć od 
momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży 
zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu, z zastrzeżeniem że w przypadku wyboru 
przez Klienta sposobu płatności przelewem termin ten rozpoczyna bieg nie 
wcześniej niż od dnia uznania rachunku bankowego REKLAMACJA 
PRODUKTU Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność 
Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona. 
POSTANOWIENIA DODATKOWE Sprzedawcy przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w 
tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie 
Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo 
ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania 
przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta 
sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. Usługodawca może 
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem 
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie 
Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Odpowiedzialność 
Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu 
na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego 
roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości 
zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej 
jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi 
odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody 
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z 
tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.  
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a 
Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na 
siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Umowy 
zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. Jeżeli 
którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w 
części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, 
Sprzedawca/Usługodawca i Klient/Usługobiorca zaś zobowiązują się na 
wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień 
postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej 
zbliżone do postanowień zastępowanych. Zmiana Regulaminu: Usługodawca 
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W 
przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o 
innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany 
Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych 



Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian 
Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały 
wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, 
realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. W sprawach 
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: 
Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 
18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU 
INTERNETOWEGO E-BUS.NET.PL  

1. POSTANOWIENIA 
OGÓLNE  

1. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MA CHARAKTER 

INFORMACYJNY, CO OZNACZA ŻE NIE JEST ONA ŹRÓDŁEM OBOWIĄZKÓW DLA USŁUGOBIORCÓW 
LUB KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO.  
2. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU 
INTERNETOWEGO JEST JAROSŁAW IWASZKIEWICZ PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FIRMA HANDLOWA "MODEX" JAROSŁAW IWASZKIEWICZ WPISANY 
DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW 
GOSPODARKI, POSIADAJĄCY: ADRES MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI: UL. 
SPÓŁDZIELCZA 12C, 78-450 GRZMIĄCA I ADRES DO DORĘCZEŃ: ul. Obotrytów 22, 75-835 
KOSZALIN, NIP 6731239500, REGON 331439691, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: 
SKLEP.EBUS@GMAIL.COM, NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO: +48 666 233 333 ORAZ 
NUMER FAKSU: 947 212 258 - ZWANY DALEJ „ADMINISTRATOREM” I BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE 
USŁUGODAWCĄ SKLEPU INTERNETOWEGO I SPRZEDAWCĄ.  
3. DANE OSOBOWE USŁUGOBIORCY I KLIENTA SĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z USTAWĄ O 
OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. (DZ.U. 1997 NR 133, POZ. 883 
ZE ZM.) (ZWANA DALEJ: USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH) ORAZ USTAWĄ O 
ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. (DZ.U. 2002 NR 144, 
POZ. 1204 ZE ZM.).  
4. ADMINISTRATOR DOKŁADA SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI W CELU OCHRONY INTERESÓW 
OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIA, ŻE ZBIERANE PRZEZ NIEGO 
DANE SĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z PRAWEM; ZBIERANE DLA OZNACZONYCH, ZGODNYCH Z 
PRAWEM CELÓW I NIEPODDAWANE  
DALSZEMU PRZETWARZANIU NIEZGODNEMU Z TYMI CELAMI; MERYTORYCZNIE POPRAWNE I 
ADEKWATNE W STOSUNKU DO CELÓW, W JAKICH SĄ PRZETWARZANE ORAZ PRZECHOWYWANE 
W POSTACI UMOŻLIWIAJĄCEJ IDENTYFIKACJĘ OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ, NIE DŁUŻEJ NIŻ JEST 
TO NIEZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA CELU PRZETWARZANIA.  



5. WSZELKIE SŁOWA, WYRAŻENIA I AKRONIMY WYSTĘPUJĄCE NA NINIEJSZEJ STRONIE I 
ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ DUŻĄ LITERĄ (NP. SPRZEDAWCA, SKLEP INTERNETOWY, USŁUGA 
ELEKTRONICZNA) NALEŻY ROZUMIEĆ ZGODNIE Z ICH DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULAMINIE 
SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNYM NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO.  

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY 
DANYCH  

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora 
wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie 
Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór 
osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu 
zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi 
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.  
2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez  

      Administratora:  
1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi 
Elektronicznej.  
3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 1. W przypadku 
Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką 
kurierską lub przesyłką paletową, Administrator udostępnia zebrane dane 
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu 
przesyłki na zlecenie Administratora.  
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub 
Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty 
elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer 
lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia 
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub 
Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo 
nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.  
5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne 
do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi 
Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia 
umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w 
Regulaminie Sklepu Internetowego.  

3. COOKIES I DANE 
EKSPLOATACYJNE  

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików 
tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę 
Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie 
pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz 



Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich 
powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.  
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania  
przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach: 1. 
identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i 
pokazywania, że są zalogowani; 2. zapamiętywania Produktów dodanych do 
koszyka w celu złożenia Zamówienia;  
3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub 
danych logowania do Sklepu Internetowego;  
4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych 
preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu 
strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego; 5. 
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze 
strony  

     Sklepu Internetowego. 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych 
dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma 
możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień 
własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. 
czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym 
ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu 
Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia 
poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku 
podczas kolejnych kroków składania Zamówienia). 4. Ustawienia przeglądarki 
internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na 
korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka 
zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W 
braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki 
internetowej w zakresie plików Cookies. 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany 
ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w 
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy 
przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):  

• w przeglądarce Chrome  
• w przeglądarce Firefox  
• w przęglądarce Internet Explorer  
• w przeglądarce Opera  
• w przeglądarce Safari   

1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z         
korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk          
pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy          
i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu           
Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.  



2. PODSTAWA PRZETWARZANIA 
DANYCH  

1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, 
aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w 
Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i 
realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje 
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.  
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest 
konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań 
przed jej zawarciem.  

3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH 
POPRAWIANIA  

1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
ich poprawiania.  
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, 
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania 
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 
wstrzymania ich  
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe 
lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla 
którego zostały zebrane.  
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z 
Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą 
elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki 
prywatności.  

4. POSTANOWIENIA 
KOŃCOWE  

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. 
Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką 
prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego 
Sklepu Internetowego.  
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych 
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  
3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające 



pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych 
przesyłanych drogą elektroniczną:  
1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.  
2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.  


