Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Górniczego Sp. z o.o.
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§1
Postanowienia ogólne
Właścicielem
sklepu
internetowego,
na
stronie
internetowej
www.gornicza.com.pl/sklep, jest Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o., 40-048 Katowice,
ul. Kościuszki 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000117339, kapitał zakładowy 111 000,00zł – w
całości opłacony,
której nadano numer NIP: 954-00-06-146, numer
REGON: 272143728
Biuro Obsługi Klienta: czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–14.00,
tel. 32 428 87 12, fax 32 428 87 00, e-mail: prenumerata@gornicza.com.pl
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu,
a w szczególności dokonywania zakupów i składania Zamówień w Sklepie.
Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony
internetowej w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie
Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient
Sklepu.
Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie
i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie
zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
Wszystkie Towary oferowane w sklepie są nowe.
§2
Definicje
Dostawa – oznacza przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem
dostawcy, towaru określonego w zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia
Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu zamówienia i umowy sprzedaży;
Dostawca – oznacza profesjonalnego przewoźnika, kuriera lub Pocztę Polską S.A.,
którym Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego towaru;
Klient – oznacza osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w
Sklepie
Konsument - Konsument to osoba fizyczna, która dokonuje zakupu lub sprzedaży towaru na
własne potrzeby. Zakup lub sprzedaż nie mają związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę na stronie
internetowej www.gornicza.com.pl/sklep;
6. Sprzedawca - oznacza określonego w § 1 ust. 1 właściciela Sklepu;
7. Towar – oznacza produkt Sprzedawcy lub inny oferowany towar prezentowany na
stronie Sklepu, na który Klient może złożyć Zamówienie;

§3
Warunki realizacji zamówienia

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu za pomocą którego można
składać zamówienia.
2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, 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.
3. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu
otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu § 3 ust. 5
Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od
zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
4. Zamówienie może zostać zrealizowane, jeśli Klient zaakceptuje podczas jego składania
niniejszy Regulamin poprzez odznaczenie boksu „Akceptuję Regulamin”.
5. Po złożeniu zamówienia Klient, otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia pocztą
elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji lub w trakcie składania zamówienia.
6. Towar jest wysyłany na adres podany przez Klienta jako adres dostawy. Klient może podać
inny adres do wystawienia faktury i inny adres dostawy.
7. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem dostawcy.
8. Zapłaty można dokonać szybkim przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym.
Można również dokonać płatności gotówką dostawcy – przy odbiorze towaru.
9. Istnieje możliwość odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy w Katowicach, przy ul.
Kościuszki 30
10. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór w siedzibie Sprzedawcy (zgodnie z §
3 ust. 9), Klient jest zobowiązany odebrać towar w ciągu 7 dni od daty otrzymania
potwierdzenia zamówienia podając przy odbiorze numer zamówienia (otrzymany w
mailowym potwierdzeniu zamówienia). W przypadku nieodebrania towaru przez Klienta,
Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w drodze pisemnego oświadczenia, tzn.
towar pozostanie własnością Sprzedawcy, który zwróci Klientowi równowartość ceny towaru
wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano
przelewu.
11.Sprzedawca dopuszcza prowadzenie sprzedaży
promocyjnej towarów. Sprzedaż
promocyjna obejmuje ograniczoną ilość towaru. Zamówienia na towary objęte promocją są
realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu
lub zakończenia promocji.
14. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony towar jest obecnie niedostępny,
Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient może podjąć decyzję w przedmiocie zmiany
lub ograniczenia zamówienia albo anulować zamówienie. Brak odpowiedzi Klienta w
terminie 14 dni od przekazania informacji o niedostępności towaru będzie równoznaczny z
anulowaniem zamówienia
§4
Ceny
1. Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
2. Ceny zamieszczone przy oferowanych produktach nie zawierają informacji na temat
kosztów przesyłki.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez
Klienta formy dostawy i płatności.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach
oferowanych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji
promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed
zmianą ceny ofertowej.
5. Ceny podane w sklepie internetowym gornicza.com.pl są ważne tylko w ofercie
internetowej.
§5
Modyfikacje w zamówieniu
1. Po złożeniu zamówienia (po „kliknięciu” przycisku POTWIERDŹ ZAKUPY na stronie
potwierdzania zamówienia) nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian poprzez
Sklep (sposobu dostawy, sposobu płatności, usunięcia zamówienia lub dodania dodatkowych
pozycji do złożonego zamówienia, połączenia wielu zamówień w jedno itp.).
2. W celu zmiany zamówienia należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta, z
wyłączeniem § 3 ust. 1
§6
Czas realizacji zamówień
1. Przyjmuje się, że zamówienie, które zostało złożone przez Klienta do godz. 10.00 danego
dnia roboczego, wpłynęło do Sprzedawcy tego samego dnia roboczego, natomiast
zamówienie, które zostało złożone przez Klienta po godzinie 10.00 danego dnia roboczego
lub zostało złożone przez Klienta w soboty i dni świąteczne, wpłynęło do Sprzedawcy
następnego dnia roboczego.
2. Za dni robocze rozumie się dni w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku włącznie,
oprócz świąt będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, a przypadającymi w tych dniach.
3. Zamówienia płatne gotówką przy odbiorze są przekazywane do realizacji natychmiast po
wpłynięciu do Sprzedawcy.
4. Zamówienia płatne szybkim przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub kartą
płatniczą są przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia
zapłaty. Brak zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w terminie 7 dni
od daty złożenia zamówienia może spowodować anulowanie tego zamówienia.
5. Zamówienia wysyłane są do Klienta najpóźniej do 2 dni roboczych po przekazaniu ich do
realizacji.
§7
Formy płatności i dostawy
1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski,

zapłaty można dokonać:
a) Przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności
elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym
przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu
przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot
realizujący płatności.
b) Gotówką – przy odbiorze
c) Gotówką – płatność w przypadku odbioru osobistego w Katowicach (40-048)
przy ul. Kościuszki 30 w godz. 8.00–14.00.

2. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu, a jej koszty
są określone w cenniku.
3.W przypadku gdy towar ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać
przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych
akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. Nadanie przesyłki towarem nastąpi
po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność
poprawnego wykonania płatności.
4.Klient nie ma możliwości zapłacenia za część zamówienia z góry, a za część zamówienia
przy odbiorze. Forma płatności może być powiązana z rodzajem towaru lub/i miejscem
dostawy.
5.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy pod adres
wskazany w formularzu zamówienia.
6.Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT obejmującą przedmiot Zamówienia.
7.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wskazanym w
formularzu zamówienia i nie odebranie towaru nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za
zamówiony Towar, który może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy albo
ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki.
§8
Warunki zwrotu
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t. jedn. Dz.U. z
2012r., poz. 1225), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od
niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie [plik PDF, do
otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader] na piśmie w terminie 10 dni od
daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. KLIENT jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.
2. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
3. W przypadku Zamówień obejmujących zarówno Prasę, jak i inne Towary, Klient będący
Konsumentem może odstąpić od umowy w powyższym terminie wyłącznie od części umowy
sprzedaży.
4. Towary przeznaczone do zwrotu oraz oświadczenie, o którym mowa w ust 1 należy
kierować do Sprzedawcy na adres: Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o., 40-048 Katowice, ul.
Kościuszki 30 z dopiskiem „gornicza.com.pl” a oświadczenie, o którym mowa w ust 1
również obligatoryjnie e-mailem na adres prenumerata@gornicza.com.pl lub faxem pod
numer 32 428 87 00.
5. Koszt odesłania towarów przeznaczonych do zwrotu ponosi Klient.
6. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary zostanie dokonany przez Sprzedawcy niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni na numer rachunku bankowego Klienta wskazany
w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
§9
Warunki reklamacji
1. Reklamacji podlegają towary, jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową.
Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.

2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia ich do stanu
zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, chyba że naprawa
albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość towaru niezgodnego z umową oraz rodzaj i stopień
stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby
Klienta inny sposób zaspokojenia.
3. Klient traci uprawnienia przewidziane w § 9 ust. 2, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy
od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym
sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w
przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi.
Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
4. Reklamowane towary należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres
Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o. z dopiskiem „gornicza.com.pl”.
5. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru lub zawiadomienia o braku
towaru w dostarczonym zamówieniu.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to
możliwe, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość ceny towaru, wraz z
kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź - w
przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na
numer rachunku bankowego, którego dane Klient poda w korespondencji.
7. Koszty poniesione przez Klienta, związane z odesłaniem reklamowanego produktu, zostaną
zwrócone przez Sprzedawcę.
8. W przypadku odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy reklamacje można złożyć również
bezpośrednio przy odbiorze. W miarę możliwości zasadność reklamacji będzie rozpatrywana
w momencie jej złożenia.
9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się jedynie do Klientów będących konsumentami w
rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), do pozostałych
Klientów stosuje się ogólne przepisy o reklamacji.
§ 10
Dane osobowe
1. Poprzez rejestrację Klienta w celu dokonania zakupu u Sprzedawcy dane osobowe Klienta
zostają umieszczone w bazie Sprzedawcy. Dane te mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę
tylko w celu realizacji zamówienia.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) w sposób uniemożliwiający dostęp do
nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na
stronie Sklepu www.gornicza.com.pl poświęconej polityce prywatności. [plik na końcu
dokumentu – Załącznik nr 2].
4. Sprzedawca wykorzystuje technologię Plików Cookies.
§ 11
Odpowiedzialność SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w
dostarczeniu zamówionego towaru, wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego
adresu dostawy lub też z błędnego albo niedokładnego wskazania towaru.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia w przypadku
naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia w przypadku
przerw w dostępie do sieci Internet, za które Sprzedawca nie odpowiada.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione
osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad
ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia w przypadku
wadliwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Klienta.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w
nim zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie
www.gornicza.com.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu
realizowane są według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia
2. Nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę są używane w celach
identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo
własności przemysłowej.
3. Umowa sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest zawierana zgodnie
z prawem polskim i w języku polskim. Potwierdzeniem tej umowy jest dostarczana Klientowi
na podstawie złożonego zamówienia faktura VAT.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 2.03.2002 r. o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny.
5. Wszelką korespondencję do Sprzedawcy należy kierować na adres: Wydawnictwo
Górnicze sp. z o.o. z dopiskiem „Sklep internetowy”.
6. Do umów sprzedaży międzynarodowej zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu
nie stosuje się przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980r. (Dz.U. z 1997r. Nr
45, poz. 286)
7. Do umów sprzedaży międzynarodowej zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu
nie stosuje się przepisów Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży
towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14 czerwca 1974r. (Dz.U. z 1997r. Nr 45,
poz. 282)
8. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, które mogą
wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli
polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy
powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy
§ 15
Warunki świadczeń usług elektronicznych

1. Składanie zamówień przez witrynę gornicza.com.pl jest możliwe pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT, następujących
minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i
Cookie lub
b) Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i
Cookie lub
c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i
Cookie,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z
korzystaniem z witryny gornicza.com.pl przez KLIENTA, umożliwiających:
a) zapamiętanie danych logowania KLIENTA oraz innych danych z nim związanych,
b) utrzymanie sesji KLIENTA,
c) dostosowania witryny gornicza.com.pl do potrzeb KLIENTÓW,
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego,
e) tworzenie statystyk oglądalności podstron witryny gornicza.com.pl.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………….. 2013 r

Załącznik nr 1

………………, dn. …………………. r.
…………………………………
…………………………………
…...............................................
imię, nazwisko i adres Klienta
Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o.
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
adres do korespondencji i dokonania
zwrotu towaru:
Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o.
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy zakupu towaru:
.......................................................................................................................................................
nr zamówienia …………………….........… zawartej dnia ………….............…………………
Proszę o zwrot kwoty ………………………. zł (słownie: ……………………………………
………………………………………………………………………………………………….)
na konto nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zwracam w stanie niezmienionym następujący towar:
.......................................................................................................................................................
otrzymany dnia …………………………….

………………………………..
podpis konsumenta

Załącznik nr 2
Polityka prywatności sklepu internetowego gornicza.com.pl
Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o. szanuje prywatność swoich KLIENTÓW i
UŻYTKOWNIKÓW. Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności, która
określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych.
Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane przez:
Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o., NIP: 954-00-06-146, KRS: 0000117339, w celach
realizacji zadań naszego sklepu internetowego, na które składa się realizacja zamówień oraz
wysyłka potwierdzeń związanych z procesem realizacji złożonego zamówienia w wersji email, jeśli KLIENT wyrazi na to zgodę.
Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:
• Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr
101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204 z poźn. zm.);
• Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne,
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Każdy KLIENT ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych
osobowych za pośrednictwem panelu KLIENTA.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a zmiana
staje się skuteczna we wskazanym terminie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o
wprowadzonych zmianach poprzez stronę polityki prywatności sklepu internetowego
gornicza.com.pl. W przypadku braku akceptacji zmian UŻYTKOWNIK może zaprzestać
korzystania z serwisu lub poprosić administrację o usunięcie konta.
•

