
Regulamin sklepu internetowego Gnatyshyn - Shop 

§ 1 

Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, 

której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach 

Sklepu; 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

3. Konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi; 

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu 

internetowego www.gnatyshyn-shop.pl; 

5. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z 

wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu; 

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.gnatyshyn-shop.pl, za 

pośrednictwem którego Klient może korzystać z usług, w szczególności składać Zamówienia; 

7. Sprzedawca - G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul. Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-

784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532; 

8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta 

pomiędzy G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul. Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-

784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem 

serwisu internetowego Sklepu; 

10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o 

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 

Nr 141, poz. 1176 ze zm.); 

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

12. Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych 

świadczonych w Sklepie internetowym; 

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy 

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego 

prowadzonego pod adresem  pod adresem www.gnatyshyn-shop.pl. 

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. 

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.gnatyshyn-shop.pl, prowadzony jest przez G 

Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul. Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, 

NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532, adres mailowy: gnatyshyn.tools@gmail.com. 

http://www.gnatyshyn-shop.pl/


3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności : 

1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 

2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w 

ramach sklepu internetowego; 

3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu 

internetowego; 

4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach 

Sklepu Internetowego. 

4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp 

do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący sklep www.gnatyshyn-shop.pl 

zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu 

internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci 

zostaną o powyższym powiadomieni. 

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem 

odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego 

wydruk. 

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, 

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w 

rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

§ 3 

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, 

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych 

oznaczonych jako obowiązkowe. 

4. G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 

Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 może pozbawić Klienta prawa do korzystania 

ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów 

Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta 

Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne 

lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób 

trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 

3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez G Beauty Volodymyr Gnatyshyn 

z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, 

REGON: 146900532 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub 

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię G Beauty 

Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, 

NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 . 



5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może 

dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą 

przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 . 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze 

świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i 

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w 

szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby 

nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści 

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa 

osób trzecich, 

2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w 

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu 

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla 

G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 

Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 , 

5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w 

zakresie własnego użytku osobistego, 

6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z 

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

§ 4 

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na 

stronę internetową www.gnatyshyn-shop.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne 

czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne 

na stronie. 

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient 

ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu 

należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na 

stronie. 

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych 

danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego 

Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

1. przedmiotu zamówienia, 

2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów 

dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 

3. wybranej metody płatności, 



4. wybranego sposobu dostawy, 

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie 

danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. 

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z G Beauty Volodymyr 

Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, 

REGON: 146900532 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, 

zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której 

mowa powyżej. 

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

§ 5 

Dostawa 

Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, lub klient może odebrać towar 

osobiście w sklepie stacjonarnym firmy (ul. Puławska 233/lok.D4, 02-715 Warszawa). Koszty 

dostawy są podane na stronie www.gnatyshyn-shop.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną 

wskazane w czasie składania Zamówienia. 

2. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania środków 

wysłanych przez z tytułu złożonego Zamówienia. 

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy 

sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez 

dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, paragonu fiskalnego lub faktury VAT. 

§ 6 

Ceny i metody płatności 

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek 

VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Cena Towaru nie 

zawiera kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.   

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: 

1. płatnością w systemie PayU, 

2. płatnością za pobraniem. 

§ 7 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – 

na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez 

podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je 

na adres G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 

Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 podany w niniejszym Regulaminie. 

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 



3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku przekroczenia 

terminu o którym mowa w pkt 2. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była 

konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: 

G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 

Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532  

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający 

brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od 

umowy. 

§ 8 

Reklamacje dotyczące Towarów 

1. G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 

Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta 

będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową 

sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o 

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie 

niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy gnatyshyn.tools@gmail.com lub G 

Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, 

NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w 

terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, 

kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

3. W przypadku wad Towaru Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z 

tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego. 

4. Klient może zadać wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Towar 

sprzedany ma wadę, Klient może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od 

umowy, chyba że G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 

9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532  niezwłocznie wymieni Towar 

wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest 

nie istotna. 

§ 9 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

1. G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 

Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 podejmuje działania w celu zapewnienia w 

pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej 

i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez 

Klientów. 

mailto:gnatyshyn.tools@gmail.com


2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą 

przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 o 

wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 

G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 

Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532, mailowo pod 

adres gnatyshyn.tools@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego. 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę 

wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

5. G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 

Warszawa, NIP 754-294-11-68, REGON: 146900532 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej 

reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie 

Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

§11 

Ochrona danych osobowych 

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników 

korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z siedzibą przy ul.  Pasaż 

Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa.  

Do zgłoszenia jakichkolwiek pytań, skarg, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych 

właściwy jest adres e-mail: shop@gnatyshyn.pl 

1. Dane osobowe Klientów, mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych 

podstawach prawnych: 

a. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna 

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich 

potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach Sklepu (w przypadku 

założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za 

pośrednictwem Sklepu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

d. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 

e. rozpatrywania reklamacji Użytkowników dotyczących usług świadczonych drogą 

elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

f. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi 

umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych 

kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie 

uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO, 

g. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy 

z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes 

Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 



h. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach 

realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co 

stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania 

danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

i. umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony 

interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

j. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez 

Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania 

funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, 

co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania 

danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

k. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie 

dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych 

Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna 

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

l. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy 

(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

m. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w 

szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna 

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

n. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania 

prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co 

stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 

6 ust. 1 lit. f RODO), 

o. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli 

konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą 

elektroniczną, 

p. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej 

Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę 

na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej 

Sklepu. 

2. Dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników) mogą być udostępniane następującym 

kategoriom odbiorców: 

a) Podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w 

prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu, z którym Sprzedawca zawarł 

wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;  

b) Podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów 

prawa i uprawnień oraz obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, z 

którym Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych; 

c) Podmiotom którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu 

zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z 

żądaniem konkretnego Klienta tj. podmiotom świadczącym usługi płatności 

elektronicznych, podmiotom zapewniającym dostawę Towaru pod wskazany 



adres, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych 

 

3. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników przetwarzane są na terenie Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG). Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach (związanych z 

potrzebą zapewnienia funkcjonalności Sklepu i zarządzania jego działaniem) może przekazywać 

dane osobowe poza teren EOG w ramach korzystania z usług podwykonawców (spośród kategorii 

odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Sprzedawca gwarantuje 

wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od 

przypadku): 

- przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do 

którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z 

wymaganiami art. 45 RODO,  

- przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer 

danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez 

Komisję Europejską,  

- przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł 

korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO,  

-  przekazanie danych odbywające się do podwykonawcy, który uczestniczy w programie Privacy 

Shield.  

4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji 

zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres 

świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie 

usług drogą elektroniczną, a ponadto: 

- do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej, 

- przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub 

ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym Użytkownik) w związku z zawartymi 

umowami, o których mowa wyżej, 

- przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z 

przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości, 

- przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji 

publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości 

spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających, 

- w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych 

odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez 

okres nie dłuższy niż 3 lata, 

- w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na 

przetwarzanie danych w tym celu, 

- do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez 

Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę. 

5. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im 

uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych 



osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do 

przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w 

przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. 

 

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu 

Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie 

danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 

 

 

7. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na 

prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy, w tym profilowania, będą przetwarzane 

wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Klientowi (w tym 

Użytkownikowi) przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych 

osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym 

czasie. 

 

8. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez 

Klienta (w tym Użytkownika), każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym 

momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

 

 

9. Podanie danych osobowych w odniesieniu do: 

- Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta 

niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie 

Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą 

elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień 

towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta; 

- Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i 

umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest 

podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), 

adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości 

przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży), a w przypadku niepodania 

numeru telefonu kontaktowego brakiem możliwości skorzystania z usługi dostawy towaru za 

pośrednictwem kuriera, 

- Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia 

oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest 

podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer zamówienia, numer konta 

bankowego. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia 

woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może 

uniemożliwić zwrot należności, 

- Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia 

reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w 

zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer konta bankowego. 

Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji, 



- Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą umową o 

świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w 

celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie 

adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta w Sklepie. Niepodanie tych 

danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji, 

- pozostałych przypadków - jest dobrowolne. 

10. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów (w tym 

Użytkowników) w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do 

podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie 

wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w 

tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych 

preferencji Klientów (w tym Użytkowników) korzystających ze Sklepu. 

 

11. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo 

wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. 

§ 12. 

Pliki cookies 

Serwis wykorzystuje technologię cookies i podobne. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez 

serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka 

ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. 

Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. 

Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą 

typu wykorzystywanej przeglądarki, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, 

informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem 

formularza kontaktowego. 

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, 

aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 

W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies: 

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. 

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w 

ramach serwisu; 

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 

stron internetowych serwisu; 

• „analityczne” pliki cookies umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w 

zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. Cookies te gromadzą 

informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, typie strony, z 

jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na stronie. 

Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej. 

Pliki cookies można podzielić na dwie grupy: 

• „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu 

wylogowania (opuszczenia strony internetowej). 



• „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies 

poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na 

zapisywanie w niej przez Administratora plików cookies i podobnych oraz odczytywanie informacji z 

takich plików. 

§13 

Postanowienia końcowe 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z 

siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, 

REGON: 146900532 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu 

Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy G Beauty Volodymyr Gnatyshyn z 

siedzibą przy ul.  Pasaż Ursynowski 9/lok.U1, 02-784 Warszawa, NIP 754-294-11-68, 

REGON: 146900532 a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu 

Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 

[podmiotu prowadzącego sklep internetowy]. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe 

przepisy prawa polskiego. 


