
 
 

Regulamin sklepu internetowego  
 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

 
1. Sklep internetowy Alltida dostępny pod adresem internetowym www.alltida.pl 

prowadzony jest przez Joanna Suchocka prowadzącą działalność gospodarczą pod 
firmą F.H.U. Joanna Suchocka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. 
gospodarki, NIP 583-276-15-74 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb 
zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem 
Sklepu.  

3. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym 
Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego. 

4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych 
Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami). 

5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez 
Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją 
zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki 
gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę 
określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego. 

6. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług 
oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym 
Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego. 

7. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące 
się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 
66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 
Kodeksu Cywilnego. 

 
 

§ 2 
Definicje 

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, 
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 
zawodową.  

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 
Joanna Suchocka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 
583-276-15-74  

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 



 
 

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym 
www.alltida.pl 

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach 
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez 
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub 
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy 
włącznie. 

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza 

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu 
lub Produktów ze Sprzedawcą. 

8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta 
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie 
Konta. 

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający 
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz 
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez 
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych 
Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy 
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między 
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę 
Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie 
usług i umowę o dzieło. 
 

 
§ 3 

Dane kontaktowe 
 

1. Adres Sprzedawcy: F.H.U. Joanna Suchocka, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. 
Gałczyńskiego 15/22 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@strefakobietbiznesu.pl 
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 23 1090 1098 0000 0001 3265 2481 
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w 

niniejszym paragrafie. 
 
 

§ 4 
Wymagania techniczne 

 
1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania 

zamówień na Produkty, niezbędne są: 



 
 

2. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 
obsługującą pliki Cookies, 

3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
4. Włączona obsługa plików cookies, 
5. Zainstalowany program FlashPlayer. 
6. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych 

zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych. 
 
 

§ 5 
Informacje ogólne 

 
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi 

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu 
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub 
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie 
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe 
jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez 
podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację 
Zamówienia bez zakładania Konta.  

3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. 
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się jedynie cena za 

Produkt lub usługę, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie 
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową 
Sprzedaży. 

 
 

§ 6 
Zasady składania Zamówienia 

 
W celu złożenia Zamówienia należy:  

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do 
koszyka”; 

2. Wypełnić dane potrzebne do złożenia Zamówienia; 
3. Wybrać formę płatności i kliknąć przycisk “Kupuje i płacę”.  

 
 

§ 7 
Oferowane metody płatności 

 
1. Klient może skorzystać z płatności on-line obsługiwanych przez system T-Pay. 
2. Klient może również wykonać przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy 

prowadzony przez Bank Zachodni WBK pod numerem 23 1090 1098 0000 0001 



 
 

3265 2481 wpisując  w tytule numer zamówienia. Dodatkowo wysyła maila z 
informacja o zakupie na adres kontakt@strefakobietbiznesu.pl 
 

 
§ 8 

Wykonanie umowy sprzedaży 
 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po 
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w 
Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz 
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania 
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez 
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania 
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej 
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji 
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta 
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a 
Sprzedawcą. 

3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania 
rachunku bankowego Sprzedawcy maksymalnie do 7 dni roboczych. 

4. Sprzedaż Produktów i Usług odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 
 
 
 
 

§ 9 
Prawo odstąpienia od umowy 

 
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi 

będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość bez podania przyczyny. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od 
momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta 

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o 
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy 
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie 
oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na 
stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w 
§ 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 
2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 



 
 

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, 
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta 
adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

6. Skutki odstąpienia od Umowy: 
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za 

niezawartą. 
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego 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 Sprzedawcę. 

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, 
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument 
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z 
żadnymi kosztami. 
 

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, będącemu jednocześnie 
Konsumentem, w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 
2014 r. o prawach konsumenta. 

 
 
 

§ 10 
Reklamacja i gwarancja 

 
1. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma 

prawo złożenia reklamacji. 
2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie 

adresy Sprzedawcy.  
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie 
Klienta uznał za uzasadnione. 

4. Reklamacja powinna zawierać: 
a) dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i siedzibę firmy, 
telefon kontaktowy, adres e-mail, 
b) oznaczenie przedmiotu reklamacji, 
c) okres czasu, którego reklamacja dotyczy, 
d) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. 

 
 
 
 
 
 



 
 

§ 11 
Odpowiedzialność 

 
1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. 
2. Klient odpowiada za poprawność wprowadzonych danych, w szczególności w trakcie 

korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego. 
3. Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działanie Klienta związane z korzystaniem 

ze Sklepu internetowego. 
4. Sprzedawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie niektórych usług 

świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, które to działania nie mogą 
w żaden sposób naruszać praw Klienta, ani wpływać na dotychczas zawarte ze 
Sprzedawcą umowy. 

 
 

§ 12 
Pozasądowe metody rozstrzygania sporów 

 
1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod 

rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu 
polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego 
(powiatowego) rzecznika Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań 
statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji 
Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów: 
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, 
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

2. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej 
Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl. 

3. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. 

4. Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu 
rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej 
pod 
adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show
&lng=PL  

5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu 
wyrażą na to zgodę 

6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu 
zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 

 
 



 
 

 
§ 13 

Dane osobowe i pliki cookies 
 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu 
internetowego jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu 
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi 
na to zgodę - także w celu marketingowym. 

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w 

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży 
skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.  

5. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookiem zapisywane przez system teleinformatyczny 
Klienta pozwalające na identyfikacje urządzenia klienta. Pliki Cookiem zbierają dane 
o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego i ułatwiają sprzedawcy 
modernizowanie funkcjonalności sklepu internetowego dla potrzeb klienta oraz 
umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej sklepu internetowego. 

6. Pliki Cookiem są wykorzystywane za zgodą klienta, a zgoda jest wyrażana poprzez 
włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie klient 
korzysta. 

7. Klient może w dowolnym czasie wyłączyć opcję w przeglądarce internetowej 
pozwalając na wykorzystywanie funkcjonalności plików Cookies 

8. Szczegółowe informacje na temat dotyczące wykorzystywania i ochrony danych 
osobowych oraz plików Cookiem znajdują się z zakładce polityka prywatności i pliki 
Cookies. 
 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
 

1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie 
przepisów prawa polskiego. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O 
każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co 
najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji Regulaminu w życie, na 
stronie Sklepu internetowego. 

3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 
Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią 
własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga 
pisemnej zgody Sprzedającego. Nieuzyskanie zgody może skutkować 
odpowiedzialnością karną oraz cywilną. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu 



 
 

cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach 
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
 


