Regulamin sklepu internetowego
www.fotoujarka.pl
§1 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy fotoujarka.pl, działający pod adresem http://www.fotoujarka.pl/,
prowadzony jest przez: Zakład Fotograficzny „u Jarka” Jarosław Deka, z siedzibą
w Żywiec przy ul. Kościuszki 3, 34-300 Żywiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez CEIDG pod nr NIP 5531152113, nr Regon 002451600.
2. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają odpowiednio:
1. Usługodawca/Sprzedający – właściciel sklepu internetowego fotoujarka.pl,
o którym mowa w ust. 1 powyżej;
2. Usługobiorca/Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca – Usługobiorca/Klient wykonujący działalność gospodarczą
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447
z późn. zm.),
4. Konsument – Usługobiorca, Klient będący osobą fizyczną dokonujący
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.
5. Sklep – sklep internetowy fotoujarka.pl dostępny pod adresem internetowym
http://www.fotoujarka.pl/.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu
adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu
realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
3. W sprawach nieuregulowanych umową sprzedaży zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu.
§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania
ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
2. Usługodawca umożliwia skorzystanie z usługi „Newsletter”. Zapisanie się
do subskrypcji wymaga podania adresu e-mail oraz udzielenia zgody na otrzymywanie
informacji handlowych
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki
za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę
są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu
Usługobiorca powinien posiadać:
a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0
lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub
Opera w wersji nie starszej niż 2,
b) Włączoną obsługę Java Script,
c) Aktywny adres e-mail.
2. Informujemy, iż strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookie.
Do prawidłowego działania strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi
plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania
dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia
przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu
do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania
zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się tutaj.
§4 Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną
1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone
jest indywidualne Konto Klienta.
2. Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku,
gdy formularz wypełnia Konsument są to:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,
kraj),
c) Numer telefonu.
4. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania,
opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy,
opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych
towarów należy podać:
a) Firmę,
b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
c) Adres płatnika (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
d) Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
e) Numer telefonu.
f) Adres dostawy (jeżeli inny niż firmy)
6. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną.
7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie
za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do
Konta Klienta oraz jego usunięciem.
8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami

i celem funkcjonowania Sklepu,
b) działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami
obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli
narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych
lub związanej z nimi działalności,
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych
lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze
uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
e) Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych
lub w inny sposób dostarcza treści bezprawne,
f) Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości
co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się
usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
9. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt g. należy
rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy
nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych
fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta
adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać
złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail biuro@fotoujarka.pl.
11. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży,
chyba że strony postanowią inaczej.
12. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi
14 dni.
§ 5. Warunki sprzedaży
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem sieci
Internet w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.fotoujarka.pl.
2. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji. Usługobiorca, który dokonał
rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając
adres e-mail i hasło.
3. Złożenie zamówienia odbywa się w następujący sposób:
1. Pobranie programu ze strony http://fotoujarka.pl/e-odbitki/ oraz jego instalacja
na komputerze Klienta
2. Utworzenie osobistego Konta Klienta lub zalogowanie się na wcześniej utworzone
konto
3. Przesłanie materiału do realizacji poprzez w/w program z uwzględnieniem rozmiaru
odbitki, ilości odbitek oraz rodzaju papieru na którym zlecenie ma zostać wykonane.
4. Wypełnienie formularza z danymi potrzebnymi do prawidłowego przebiegu
zlecenia w tym wybór sposobu zapłaty i odbioru.
5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego. Ofertę zakupu składa Klient.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich,
zawierają podatek VAT.
8. Informacje o cenie produktu podane są na karcie produktu. Są to ceny obowiązujące
w danej chwili i mogą one ulegać zmianom. Zmiany nie dotyczą już złożonych
zamówień a Klient i Sprzedający są związani ceną obowiązującą w chwili złożenia
zamówienia.
9. Zamówiony towar powinien zostać dostarczony pod adres punktu odbioru
wskazany przez Klienta - obowiązuje termin realizacji podany dla produktu
o najdłuższym czasie realizacji w złożonym zamówieniu plus czas dostawy –
w zależności od wybranej formy dostawy.
10. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon lub faktura).
§ 6. Płatności
1. Klient podczas wypełniania formularza wybiera sposób zapłaty:
-

gotówka przy odbiorze
wpłata na konto – priorytet
wpłata na konto – priorytet polecony
wpłata na konto – ekonomiczna
za pobraniem – priorytet
za pobraniem priorytet – polecony
za pobraniem - ekonomiczna

§ 8. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.
z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Konsument ma prawo do odstąpienia od
umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia
dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego
oświadczenia przed upływem terminu.
2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy, o której mowa
w ust. 1 w szczególności:
a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
b. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez
niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
c. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
d. dostarczania prasy;
e. usług w zakresie gier hazardowych.
3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy,
Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym
niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana
była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar
w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego,
jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie
otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp.

dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również
wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą
sprzedaną.
4. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na
wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych za pobraniem,
zawierających zamówiony u Sprzedawcy towar.
Dane do wysyłki:
Zakład Fotograficzny „u Jarka”
ul. Kościuszki 3
34-300 Żywiec
§ 9. Reklamacje
1. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku
niezgodności towaru z umową. Zgodnie z art. 10 z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego Konsument traci uprawnienia określone ww. ustawie, jeżeli przed upływem
dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu
o tym fakcie. W przypadku umowy sprzedaży, której stroną nie jest Konsument,
wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
2. Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Zakład
Fotograficzny „u Jarka” zgłoszenia Konsumenta o wady stwierdzeniu niezgodności
towaru z umową sprzedaży oraz otrzymania przez Sprzedającego samego wadliwego
towaru. Zakład Fotograficzny „u Jarka” rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od ich
wpłynięcia.
3. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania z wysłanym
towarem do Klienta należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić
protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej
rozpatrzenie. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do
złożenia reklamacji.
4. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest
to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
a. Imię i nazwisko,
b. numer zamówienia,
c. opis niezgodności towaru z umową,
d. datę zakupu.
5. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną
powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
a. Imię i nazwisko,
b. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę
możliwość treści komunikatu o błędzie,
c. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu
operacyjnego Usługobiorcy.
6. Zastosowanie się do ust. 2-5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze
rozpatrzenie reklamacji.
7. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: sklep@fotoujarka.pl
lub telefonicznie pod nr telefonu: (33) 861 01 81

§ 10. Dane osobowe
1. Usługodawca/Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży oraz do podjęcia
działań przed zawarciem wyżej wymienionych umów na żądanie
Usługobiorcy/Klienta.
2. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie
w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na
podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym
w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu
nadania przesyłki.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów
reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego „Newsletter”.
4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po
zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu w zakładce "Twoje dane".
6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w sposób zgodny
z wymogami polskiego prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Administratorem danych osobowych jest Zakład Fotograficzny „u Jarka” a zbiór
danych osobowych został zgodnie z prawem zgłoszony do GIODO (Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych). W przypadku cofnięcia przez klienta zgody
na przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie informacji na podany adres
e-mail: sklep@fotoujarka.pl, lub telefonicznie pod numerem: (33) 861 01 81.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych
Usługobiorców poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy
w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu
wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu,
stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia
zamówienia.

