
REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ:

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem domeny www.staraszkutnia.pl
Sprzedającym jest SKY & SEA Iwona Rogowska
z siedzibą przy ul. Kilińskiego 136 w łodzi
przedsiębiorstwo  podlegają  wpisowi  do  Centralnej  Ewidencji  Działalności
Gospodarczej, posiada numery NIP: 728-14-86-385 oraz REGON: 363463300
i  zwane  jest  w  dalszej  części  niniejszego  regulaminu  także  zamiennie
„Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów: + 48 66 89 89 2 89
korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@staraszkutnia.pl 
wiele informacji znaleźć również można na stronie internetowej pod adresem 
www.staraszkutnia.pl 

§ 1 Definicje

1. Regulamin sprzedaży – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych 
drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 
144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, 
przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest
zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają 
zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z
innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Konsument – zgodnie z artykułem 22 Kodeksu Cywilnego „Za Konsumenta 
uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio 
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.
4. Przedmiot transakcji - Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej 
Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na 
stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie 
były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
7. Produkt –Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks 
cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
9. Aukcja publiczna – sposób zawarcia umowy polegający na składaniu 
organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez 
konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której 
zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy.
10. Sklep Internetowy www.staraszkutnia.pl serwis internetowy dostępny pod 
adresem www.staraszkutnia.pl/koncert/  
11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona internetowa znajdująca się pod 
adresem www.staraszkutnia.pl 
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj 
Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za 
pośrednictwem Sklepu Internetowego.

http://www.staraszkutnia.pl/


§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest 
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie 
realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.staraszkutnia.pl  prowadzi sprzedaż za pośrednictwem 
sieci Internet.
3.Przedmiotem sprzedaży sa cegiełki wspomagające istnienie sceny Stara Szkutnia 
oraz artystów na niej występujacych
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za 
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, 
w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią 
zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Wyłączne prawa autorskie majątkowe do logo Stara Szkutnia, do zdjęć i 
materiałów opisujących Towary, do oprogramowania i grafiki stanowiących Sklep 
Internetowy, przysługują Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania czy wykorzystywania 
w inny sposób, powyższych dóbr do celów nie związanych ze zwykłym korzystaniem 
ze Sklepu Internetowego i dokonywaniem w nim zakupów.

§ 3 Składanie zamówień

1. W zakresie sprzedaży cegiełek - wszystkie ceny podane na stronach 
internetowych  są cenami brutto podanymi w złotych polskich PLN oraz zawierają 
podatek VAT.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą 
mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz 
zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który 
Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail..
5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na 
wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów 
rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT
korygujące z załącznikami i formularzy.
6. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania 
faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 
dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad 
ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi 
kontroli skarbowej.
13. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie
danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich 
przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, 
Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich 
usunięcia.
14. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu
ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien 



podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login 
Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych 
przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek 
zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób 
trzecich. W przypadku utraty hasła przez Klienta zalogowanie się do systemu może 
nie być możliwe.
15. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną 
odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
16. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności 
przelewem, otrzymaniem potwierdzenia z elektronicznego systemu płatności lub 
momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji 
„za pobraniem” (w zależności od dostępności metod płatności).

§ 4 Dokumenty sprzedaży

1.  Na  każdy  sprzedany  towar  wystawiamy  paragon  lub  imienny  dowód  zakupu
(faktura).
2. W przypadku, gdy Klient wybierze jako dowód zakupu fakturę, zobowiązany jest
do podania niezbędnych danych umożliwiających wystawienie faktury VAT (przede
wszystkim – pełna nazwa klienta, adres zamieszkania bądź siedziby, numer NIP dla
podmiotów  prowadzących  działalność  gospodarczą).
3. W przypadku Klienta z obszaru Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski), możliwe
jest  wystawienie  dokumentu  dostawy  wewnątrz  wspólnotowej,  warunkiem
koniecznym dostawy wewnątrz wspólnotowej jest posiadanie przez Klienta i podanie
go  wraz  z  pozostałymi  danymi,  aktywnego  europejskiego  numeru  identyfikacji
podatkowej.

§ 5 Płatności

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych 
Przelewy24Usługodawca nalicza koszty obsługi płatności.
4. Usługodawca może zrezygnować z naliczania kosztów obsługi płatności za 
pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
5. W przypadku sprzedaży hurtowej, warunki płatności każdorazowo są ustalane 
indywidualnie z Klientem.
6. Termin płatności:
i. W przypadku przedpłaty przelewem bankowym Klient zobowiązany jest do 
niezwłocznego uiszczenia należności za złożone Zamówienie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.
ii. W przypadku przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych 
Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia należności za złożone 
Zamówienie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia, przy 
czym operator systemu płatności elektronicznych może wprowadzać dodatkowe 
regulacje w zakresie terminu płatności.
iii. W przypadku płatności za pobraniem Klient jest zobowiązany do uiszczenia 
należności za złożone Zamówienie przy odbiorze przesyłki.
9. W przypadku dostawy za pobraniem i odmowy Klienta odbioru Zamówionego 
towaru, Usługodawca ma prawo do roszczenia kosztów związanych z dostawą i jej 



nie odebraniem.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Klient będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który
zawarł  umowę  na  odległość,  ma  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  bez  podania
przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone
w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: Ustawa o prawach
Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.). ix. o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
16  września  2011  r.  o  timeshare  (Dz.  U.  Nr  230,  poz.  1370);
x. zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli Konsument jest zobowiązany
do  zapłaty  kwoty  nieprzekraczającej  pięćdziesięciu  złotych.
2. Zgodnie z ustawą (art. 38) - prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umów:
i.  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;
.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu
internetowego  w  związku  z  zakupami  jest  Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku
z  tym  mogą  być  przekazywane  podmiotom  odpowiedzialnym  za  dostawę
zakupionych towarów do klienta oraz,  w przypadku zakupów na raty,  instytucjom
kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania.  Dane  są  przekazywane  dobrowolnie.
3.  Szczegółowe informacje  odnośnie  polityki  prywatności  oraz  podstawie  prawnej
dostępne  są  na  stronach  internetowych  Usługodawcy  pod  odnośnikami  „Polityka
Prywatności” oraz „Podstawa Prawna”.
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