Regulamin sklepu internetowego
§1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej dostępny pod adresem
internetowym florystyka.com (zakładka SKLEP) prowadzony jest przez Szkołę Florystyczną
Małgorzaty Niskiej prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Florystyczna
Małgorzaty Niskiej Danuta Pawłowska-Wiśniewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 774-184-37-58, REGON 146888647.
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§2
Definicje
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Florystyczna
Małgorzaty Niskiej Danuta Pawłowska-Wiśniewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 774-184-37-58, REGON 146888647.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep –
sklep
internetowy
prowadzony
przez
Sprzedawcę
pod
adresem
internetowym florystyka.com (zakładka SKLEP).
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.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów
ze Sprzedawcą.
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.
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.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem
a Sprzedawcą.
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.
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§3
Kontakt ze Sklepem
Adres Sprzedawcy: ul. Kampinoska 22, 05-092 Łomianki
Adres e-mail Sprzedawcy: szkola@florystyka.com
Numer telefonu Sprzedawcy: 508-746-259, 531-259-990.
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski 60 1050 1054 1000 0097 2283 4018.
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych
w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 16:00.

§4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień
na Produkty, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,
Firefox, etc.,
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies,
4. zainstalowany program FlashPlayer.
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§5
Informacje ogólne
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.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT).
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), 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. Kliknąć w zakładkę SKLEP
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć KUP TEN PRODUKT,
a następnie wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz
adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
3. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać w formularzu stosowne dane.
4. Wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu).
5. Zaakceptować regulamin sklepu i przejść do płatności.
6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności i opłacić
zamówienie.

§7
Oferowane metody dostawy oraz płatności
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
1. Przesyłka pocztowa – list nierejestrowany
2. Przesyłka pocztowa – list polecony
3. Przesyłka kurierska
4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Kampinoska 22, 05-092 Łomianki
5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
6. Płatności elektroniczne Przelewy 24
7. Płatność gotówką przy odbiorze
8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują
się na stronie Sklepu.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

§8
Wykonanie umowy sprzedaży
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.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca 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. Z chwilą otrzymania przez
Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem
a Sprzedawcą.
W przypadku wyboru przez Klienta: a. płatności elektronicznych Przelewy24 Klient obowiązany
jest do natychmiastowego dokonania płatności, w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane; b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany
jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż
odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie,
w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności Przelewy24 – od dnia uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy.
W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy
do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu
do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta.
Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe)
są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”
oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli
związania się Umową Sprzedaży.
Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
Zamówienia są wysyłane jeden raz w tygodniu – we wtorek.
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§9
Prawo odstąpienia od umowy
Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
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.
Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź 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.

§10
Gwarancja
Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
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§11
Reklamacje i zwroty
Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi, niewadliwymi.
Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony
towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację
wraz ze wskazaniem żądania:
 odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności
dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.
 wymiany rzeczy na wolną od wad. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić
wymiany towaru na wolny od wad.
W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.
Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: redakcja@flowersandstyle.pl. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient
zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji
lub złożenia takiej reklamacji w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: Szkoła Florystyczna
Małgorzaty Niskiej ul. Kampinoska 22 05-092 Łomianki z dopiskiem: “reklamacja”
W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej
przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres
wskazany w zamówieniu. Reklamację można złożyć również w siedzibie Sprzedawcy w takiej
sytuacji Klient nie musi odsyłać towaru i ponosić z tego tytułu kosztów.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed
rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym
zakresie.
Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności
dla Klienta, od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji.
Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane
przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym
paragrafie, punkt 2.

9. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia
pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
10. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.
11. W przypadku zamówień odebranych i opłaconych w siedzibie Sprzedawcy, reklamacji towaru
należy dokonać w siedzibie Sprzedawcy, w której nastąpiło opłacenie i odebranie towaru.
Reklamacja może zostać dostarczona do firmy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty
Polskiej wedle uznanie Klienta.
§12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
umowy sprzedaży,
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem a Sklepem,
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów,
– Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online
Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym
linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt
dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów
wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
§13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres
e-mailowy) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym wysyłki
zamówionych towarów. Niepodanie konicznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia
i wykonania umowy. Dane te umieszczane są w bazie Sklepu, na co Klient, składając zamówienie,
wyraża zgodę. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
2. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne
do realizacji przez Sklep zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych Klienta następować
będzie w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę na przetwarzanie, oraz ze względu na fakt,
iż przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy, o której mowa
w Regulaminie – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami) i art. 6 ust. 1 lit.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

a i b 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).
Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Sklep
umowy sprzedaży towarów, w tym Plików, oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji.
Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię,
nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane firmom kurierskim realizującym wysyłkę
w imieniu Sklepu.
Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty
e-mail informacji dotyczących oferty sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen
(tzw. newsletter) i kodów rabatowych.
W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line za pośrednictwem Przelewy24 Klient
upoważnia Sklep do przekazywania Przelewy24 jego danych osobowych niezbędnych
do zrealizowania płatności przez system Przelewy24.
Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy
lub organizacjom międzynarodowym.
Klient ma prawo:
– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
–
przenoszenia
danych
(w
szczególności
historii
transakcji),
– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie
następuje za pośrednictwem poczty e-mail przesyłając takie zgłoszenie na adres mailowy:
szkola@florystyka.com. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność
przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
Dane osobowe Klienta, ze względów podatkowych, będą przechowywane przez okres pełnych 5 lat
od daty złożenia zamówienia.
Administratorem danych osobowych Klienta jest Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej Danuta
Pawłowska-Wiśniewska z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Kampinoska 22,
nr tel. 508-748-259, 531-259-990, e-mail szkola@florystyka.com.
W sprawach związanych z danymi osobowymi Klienta należy kontaktować się z Inspektorem
ochrony danych u Administratora, nr tel. 508-746-259, e-mail: szkola@florystyka.com
W przypadku przekazania przez Klienta – dla celów wykonania umowy – danych osobowych innej
osoby, Sklep w terminie 1 miesiąca od dnia pozyskania tych danych, przekaże tej osobie
informacje wymienione w ust. 2-10 powyżej.
Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

§14
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 28.12.2021 r.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany

wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca
poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
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. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany
są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia
zamówienia.

