Regulamin sklepu internetowego Saela
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu internetowego Saela jest Saela sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Hodowlanej 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000491502, NIP: 8943050317, kapitał zakładowy: 5.000 zł.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1.1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.piwnekosmetyki.pl, w którym
jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów
oferowanych przez Saela Sp. z o.o.;
1.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów w niniejszym sklepie;
1.3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w
celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów w
www.piwnekosmetyki.pl
1.4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
1.5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Saela skompletuje zamówienie i przekaże
do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
1.6. Koszyk – element sklepu internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły
zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do rachunku, sposób dostawy,
sposób płatności, itp.;
1.7. Strona produktowa – strona w sklepie internetowym, na której przedstawione są
informacje na temat produktu;
1.8. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu
kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§ 2 Składanie zamówień
1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za

pośrednictwem strony internetowej www.piwnekosmetyki.pl. Klient składa
zamówienie, wskazując na stronie produktowej artykułu, którym jest
zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego w polu „do koszyka”, a
następnie w koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
2. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:
2.1. Zamawiany towar i ilość produktów w koszyku;
2.2. Adres, na jaki ma być dostarczony towar;
2.3. Sposób dostawy;
2.4. Sposób płatności.
3. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem
zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klientowi ukazują się dane nabywcy i
dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji.
5. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez
klienta linku ukrytego w polu „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.
Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Saela Sp.z o.o.
umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
6. Sklep wysyła na adres e-mail, wskazany przez Klienta podczas uzupełnienia
formularza zamówienia, wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do
realizacji.
7. Faktury VAT wystawiane są na prośbę Klienta poprzez e-mail biuro@saela.pl lub
w polu „Notatki i sugestie” w formularzu zamówienia.

§ 3. Ceny towarów
1. Ceny podane na stronie internetowej sklepu www.piwnekosmetyki.pl wyrażone są w
złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie produktowej w
chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Całkowita wartość zamówienia, obejmująca cenę produktów dodanych do „Koszyka”
oraz koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie www.piwnekosmetyki.pl po
dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz
§5).
4. Saela Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach
towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego
rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie
zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane
na zasadach dotychczasowych.

5. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin
danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 4. Formy płatności i dostawy
1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
1.1. Przelewem elektronicznym,
1.2. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy
2. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą
należności w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia
umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej
4. Aktualny cennik dostaw wynosi:
4.1. Poczta Polska list ekonomiczny – 9,50 zł
4.2. Kurier – 14,00 zł

5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać
dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien
skontaktować się z przedstawicielem Saela mailowo, na adres: biuro@saela.pl lub
telefonicznie, na numer: 697 090 741 w celu indywidualnego ustalenia warunków
realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy
produktów objętych takim zamówieniem.

§ 5. Realizacja zamówień
1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie
zamówionych produktów do Klienta.
2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 7 dni po złożeniu przez
Klienta zamówienia.
4. Jeżeli Saela nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności
zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia
złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę
zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 6. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności
towaru konsumpcyjnego z umową)
1. Reklamacje należy składać na adres biuro@saela.pl lub pod adresem : SAELA Sp. z
o.o., ul. Hodowlana 57, 54-109 Wrocław.
2. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych
Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli
przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od
momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
4. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną
od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie
wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,
a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu
wydania rzeczy Konsumentowi.
5. W przypadku, gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności
rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy
stwierdzone przed upływem tego terminu.
6. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności
rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, jeżeli:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w
Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu
Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta

lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej
działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w
swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia
się jako producent.
7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 6c wyłącznie w
sytuacji gdy:
a. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i

uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę
trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który
postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona
przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w
chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po
upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w
produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c. żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d. żądać usunięcia wady
11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt

Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na
rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta
byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz
Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania
obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na
koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis
niezgodności towaru z Umową.
14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta.
W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie
Konsumenta za uzasadnione.
15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może

wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że
nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo
Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub
usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady,
chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie
stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby
Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji
do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości
rzeczy bez wady.
20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć
wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od
Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną
od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę,
Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt
tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i
ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów
związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może
żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania,
do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie
konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1
Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 3, 4 oraz 5 niniejszego paragrafu Konsument
może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu
wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną
od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu
do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z
tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą,
przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te
stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania
innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od
dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub
bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy
sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu
wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek
powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja
organu wydana w sporze podmiotem trzecim stała się prawomocna.
28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody,
którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda
była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a
w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania,
przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w
takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby
trzeciej oraz kosztów procesy.

29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku
naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień
z tytułu rękojmi.

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów
1. Zgodnie z treścią przepisu art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz. U. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od
niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w art. 33, 34, 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego
terminu. Pisemny wzór oświadczenia jest załączony do zamówionych produktów.
Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@saela.pl bądź
listowne na adres: Saela sp. z o.o. z, ul. Hodowlana 57, 54-109 Wrocław.
2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego
Regulaminu „oświadczenie o odstąpieniu od umowy.pdf” i które zostało wysłane do
Konsumenta wraz z produktem lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach
konsumenta.
3. W treści oświadczenia, Konsument powinien wskazać aktualny numer rachunku
bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot należności.
4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
5. W razie odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu
towaru, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
6. Konsument zwraca towar, stanowiący przedmiot Umowy na własne ryzyko oraz koszt.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będącego
przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z towaru w sposób wykraczający
poza zwykły zarząd towarem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz
charakteru produktu.
8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z
zastrzeżeniem, że:
a. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie
jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów;
c. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 7 powyżej;

10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi
rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma
obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z
uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.
12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane
na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie
przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej
zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21
ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi, zgodnie z treścią przepisu art. 39 ustawy o prawach konsumenta nie
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
a. 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,
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według
specyfikacji
konsumenta
lub
służąca
zaspokojeniu
jego
zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. 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;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. 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 do
odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych
usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
k. zawartej na drodze aukcji publicznej;
i.

l. 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;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnienie 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.

§ 8 Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta
1.
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klienta (Administratorem) jest Saela
spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hodowlana 57, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem: 0000491502, NIP: 8943050317, kapitał zakładowy: 5.000 zł.
2.
Kontakt z Administratorem możliwy jest przy użyciu następujących danych:
a)
korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora: ul. Hodowlana 57,
54-109 Wrocław;
b)
elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@saela.pl
3.
Przetwarzania danych osobowych Klienta przez Administratora odbywa się na
podstawie:
a) wyrażonej przez Klienta zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych, w
celu wykonania zawartej z Administratorem umowy (realizacji zamówienia za pośrednictwem
sklepu internetowego), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr. 199, str. 1) (dalej oznaczone jako "RODO");
b) w przypadku braku zgody, bądź jej cofnięcia, gdy jest niezbędne w celu wykonania
zawartej z Administratorem umowy (realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu
internetowego), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Poprzez wykonanie umowy należy
rozumieć realizację praw i obowiązków, mających swoje źródło w umowie;
c) w przypadku wycofania zgody i zrealizowania umowy jedynie, gdy jest to
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym
interesem realizowanym przez Administratora jest dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych,
które wynikają z zawartej z Klientem umowy.

4.
Odbiorcami danych przetwarzanych przez Administratora będą wyłącznie podmioty, z
którymi Administrator zawarł umowę o powierzenie przetwarzania danych, upoważnieni
pracownicy administratora oraz świadczące na rzecz Administratora, usługi polegające na
doręczeniu zamówienia realizowanego za pośrednictwem sklepu internetowego.
5. Administrator przechowuje dane osobowe przekazane przez Klienta w okresie
uzasadnionym
przedawnieniem roszczeń cywilnoprawnych pomiędzy stronami,
mogącymi wyniknąć na bazie zawartej umowy, a także przez czas niezbędny,
wynikający z obowiązków
publicznoprawnych ciążących na Administratorze.
6. Klient ma prawo do:
a) żądania dostępu do własnych danych i ich sprostowania;
b) usunięcia własnych danych (bycia zapomnianym);
c) ograniczenia ich przetwarzania;
d) przenoszenia własnych danych;
e) wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1
lit f
RODO.
Zakres powyższych uprawnień szczegółowo regulują przepisy RODO (art. 15-21).
7. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W przypadku wycofania zgody Klienta jego dane osobowe będą przetwarzane przez
Administratora w celu i zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego
wykonania
zawartej umowy (realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu
internetowego).
9. Klientowi w zakresie przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych,
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne z tym, że podanie danych osobowych
jest
niezbędne dla zawarcie umowy w celu realizacji zamówienia za
pośrednictwem sklepu
internetowego.
11. Administrator nie podejmuje decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowany
przetwarzaniu
danych Klienta, w tym profilowaniu.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy

powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy
ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu
Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni
przed dniem ich wejścia w życie.

3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą

realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na
wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2015 roku.

