
REGULAMIN 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień oraz korzystania z usług 

świadczonych przez sklep internetowy CELTOR, dostępny pod adresem www.celtor.pl, przy 

wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 

2. Sklep internetowy CELTOR dostępny pod adresem www.celtor.pl prowadzony jest 

przez: Firmę Handlowo-Usługowo-Produkcyjną CELTOR Paweł Jakubczyk, ul. Pomorska 

93, 87-124 Złotoria, NIP: 879-255-01-79, REGON: 341416469, wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 

e-mail: sklep@celtor.pl, tel. kontaktowy 669-008-719 

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. 

4. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną 

jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. 

Powyższe opłaty nie są pobierane przez sklep internetowy  CELTOR, ale przez dostawcę 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo 

telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według 

taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. 

5. Klienci sklepu internetowego CELTOR posiadają dostęp do wybranych usług 

niezależnie od tego czy dokonali rejestracji. 

6. Korzystanie ze sklepu internetowego CELTOR możliwe jest pod warunkiem 

spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących 

minimalnych wymagań technicznych: 

- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i 

Cookies lub 

- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i 

Cookies, 

Strona sklepu internetowego CELTOR jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości 

ekranu 1024 x 768 pikseli. 

7. Pliki typu Cookies są wykorzystywane w celu gromadzenia informacji związanych z 

korzystaniem ze sklepu internetowego CELTOR przez Klienta w celu: 

- utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu),dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie 

sklepu ponownie wpisywać hasła, 

- dostosowania sklepu internetowego CELTOR do potrzeb Klientów oraz 

- tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. sklepu. 



8. Klienci sklepu internetowego CELTOR mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w 

każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tzw. linku), 

zamieszczonego na stronie sklepu (w zakładce Regulamin dostępnej na stronie głównej 

sklepu) oraz sporządzić jego wydruk. 

9. Informacje o produktach podane w sklepie internetowym CELTOR, w szczególności 

opisy, parametry techniczne, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu 

art. 71 Kodeksu cywilnego. 

10. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna CELTOR Paweł Jakubczyk (zwana dalej 

Sprzedawcą) zobowiązuje się do świadczenia usług w sklepie internetowym CELTOR w 

zakresie i na warunkach określonych w regulaminie. 

11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego 

wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z 

chwilą korzystania przez Klienta ze sklepu (w przypadku braku rejestracji). W obu 

przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. 

12. Rejestracja w ramach sklepu internetowego CELTOR następuje poprzez 

zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, po 

wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza. 

13. Szczegółowe zasady korzystania z kuponów rabatowych oraz warunków akcji 

promocyjnych i marketingowych dedykowanych Klientowi będą określane przez odrębne 

regulaminy, zamieszczane w zakładce Regulamin dostępnej na stronie głównej sklepu. 

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze 

świadczonymi usługami oraz dokonywaniem przez Klienta zamówień Sprzedawca podejmuje 

środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa 

świadczonych usług. 

15. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub 

urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia. 

16. Klient zobowiązany jest w szczególności do:  

- korzystania z usług oferowanych przez sklep internetowy CELTOR w sposób 

niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego 

oprogramowania lub urządzeń, 

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym 

niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub 

wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla 

Klienta, 



- korzystania z usług oferowanych przez sklep internetowy CELTOR w sposób zgodny z 

przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami 

Regulaminu, 

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego 

prawa, 

- korzystania z usług oferowanych przez sklep internetowy CELTOR w sposób nieuciążliwy 

dla pozostałych Klientów, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do 

prywatności) i wszelkich przysługujących im praw, 

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego CELTOR 

jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie 

jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną 

osobę. 

 

II. Zakres, warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego CELTOR 

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu (-ów) na odległość poprzez sklep 

internetowy CELTOR należy wejść na stronę internetową www.celtor.pl, a następnie dokonać 

wyboru produktu (-ów) dostępnego (-ych) w sklepie internetowym CELTOR i złożyć 

zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy produktu (-ów), podejmując kolejne czynności 

techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. 

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu (-ów) drogą telefoniczną, należy 

zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in na stronie internetowej sklepu CELTOR w 

zakładce kontakt), a następnie dokonać wyboru tego produktu (-ów) i złożyć zamówienie ze 

wskazaniem miejsca dostawy produktu (-ów), podejmując kolejne czynności w oparciu o 

wskazówki właściciela/pracownika sklepu internetowego CELTOR. 

3. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji regulaminu. 

4. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola 

formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu 

zbierania danych osobowych Klienta. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane osobom 

trzecim. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach 

marketingowych jest dobrowolne, w żaden sposób nie warunkuje możliwości świadczenia 

przez Sprzedawcę usług, ani składania zamówień. Klient w każdej chwili może cofnąć zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej). 

5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail dotyczącą potwierdzenia 

wpłynięcia zamówienia oraz kolejne wiadomości dotyczące zmian statusu zamówienia (np. w 

trakcie realizacji, gotowe do wysłania, itd.). 



6. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 3 dni, 

Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim 

Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również 

informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od umowy 

sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, 

Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 

Kodeksu cywilnego.  

7. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia, a także jego 

zmiana przed wysyłką zamówienia, o której Klient zostanie poinformowany stosowną 

wiadomością e-mail. 

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena 

podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Klient 

ma możliwość uiszczenia zapłaty gotówką oraz przelewem bankowym. 

9. Możliwość wystawienia faktury VAT na życzenie klienta 

10. W sklepie internetowym CELTOR nie istnieją żadne limity ani ograniczenia 

dotyczące ilości zamawianych produktów. Ponadto przy zamawianiu niewielkiej ilości 

produktów nie są naliczane żadne dodatkowe koszty. 

11. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy 

sprzedaży. 

12. W przypadku braku towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i 

związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody 

na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź 

też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. Jeśli Klient 

dokonał już płatności, a zdecydował się na anulowanie całego bądź części zamówienia 

otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat (lecz nie później niż w ciągu 2 dni 

roboczych licząc od momentu poinformowania Sprzedawcy o rezygnacji z całości lub części 

zamówienia). 

13. W przypadku złożenia zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później 

niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa 

sprzedaży (jeśli wybrano opcję wysyłki za pobraniem) lub licząc od dnia w którym wpłynęła 

zapłata za zamówienie na konto bankowe (jeśli wybrano opcję płatności przelewem), o ile 

przy towarze nie zaznaczono inaczej. Najczęściej wysyłka towaru odbywa się tego samego 

lub następnego dnia licząc od moment wpłynięcia zapłaty za zamówienie (jeśli Klient wybrał 

opcję płatności przelewem) lub od momentu wpłynięcia zamówienia (jeśli Klient wybrał 

wysyłkę za pobraniem) 

14. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony przez niego w 

zamówieniu sposób. Jej koszty są wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia. 



15. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar będący przedmiotem 

umowy bez wad. 

16. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich 

niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, 

numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, 

adresu e-mail. 

17. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w sposób przyjęty przy przesyłkach 

danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub 

uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego 

protokołu. 

18. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym 

przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub 

podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie 

obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego 

CELTOR przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub 

telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy. 

19. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, Klient powinien sprawdzić 

przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: 

- uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, 

- niekompletności przesyłki,  

- niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem, 

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku prosimy o 

niezwłoczne powiadomienie obsługi sklepu internetowego CELTOR o zaistniałej sytuacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Odstąpienie od umowy 

 

1.Konsument oraz przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który 

dokonuje zakupu, który nie ma charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy sprzedaży 

towarów i/lub usług zawartych na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne 

oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży 

towarów rozpocznie się od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub 

Przedsiębiorcy lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Bieg terminu na 

odstąpienie od umowy dotyczącej świadczenia usług rozpoczniesię w momencie zawarcia 

umowy. 

 

2.Konsument oraz Przedsiębiorca o którym mowa w pkt 1 ustępu II, może odstąpić od 

umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie 

można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest w zakładce „Regulamin” na stronie 

internetowej sklepu CELTOR. Do zachowania  

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sklepu 

internetowegoCELTOR 

 

3. Konsument oraz Przedsiębiorca o którym mowa w pkt 1 ustępu II otrzyma niezwłocznie, 

na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a 

umowa będzie traktowana jako nie zawarta. 

 

4.Konsument oraz Przedsiębiorca o którym mowa w pkt 1 ustępu II ma obowiązek zwrócić 

rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru 

niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że 

przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy 

odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

 

5.Konsument oraz Przedsiębiorca o którym mowa w pkt 1 ustępu II ponosi tylko 

bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

 

6.Konsument oraz Przedsiębiorca o którym mowa w pkt 1 ustępu II ponosi odpowiedzialność 

za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający 

poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

7.Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania oświadczenia konsumenta oraz Przedsiębiorcy o którym mowa w pkt 1 ustępu II o 

odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi oraz Przedsiębiorcy wszystkie dokonane 

przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 

 

8.Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 

jakiego użył konsument lub Przedsiębiorca o którym mowa w pkt 1 ustępu II, chyba że 

konsument lub przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się 

dla niego z żadnymi kosztami. 

 

9.Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może 

wtrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy 



z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub Przedsiębiorcę o którym mowa w pkt 1 

ustępu II dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

10.Jeżeli konsument lub Przedsiębiorca o którym mowa w pkt 1 ustępu II wybrał sposób 

dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez 

przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi lub 

przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 

11.W chwili odstąpienia przez konsumenta lub Przedsiębiorcę o którym mowa w pkt 1 ustępu 

II od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z 

nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta lub przedsiębiorcę, jeżeli na ich podstawie 

świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia 

z przedsiębiorcą. Konsument lub Przedsiębiorca o którym mowa w pkt 1 ustępu II nie ponosi 

kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z 

osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta lub 

przedsiębiorcę od umowy. 

 

12.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie 

przysługuje konsumentowi lub Przedsiębiorcy o którym mowa w pkt 1 ustępu II w 

odniesieniu do umów: 

-o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

konsumenta lub przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem 

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od 

umowy;  

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy; 

 -w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

-w której konsument lub przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego 

przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy 

dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub przedsiębiorca żądał, lub 

dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, 

prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy w odniesieniu do 

dodatkowych usług lub rzeczy. 

 

IV. Rękojmia, reklamacja, gwarancja 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma 

wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący 

wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 

3. Jeżeli towar ma wadę Klient może: 



a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba 

że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar 

wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli 

towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił 

zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może 

zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na 

wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie 

rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo 

wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez 

Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od 

wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na 

jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 

b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca 

jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym 

czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić 

zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży 

towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z 

drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby 

nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć 

rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt 

dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona 

przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub 

wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może 

zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie 

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z 

powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia 

wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu 

ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub 

usunięcia wady. 

6. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy Klient może kierować 

w formie pisemnej na adres sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć 

opis zaistniałego problemu.  

7. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia żądania 

zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub usługi zgłoszonej przez 

Klienta.  

8. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez 

producenta towaru bądź dystrybutora. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja 



dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo dostarczana Klientowi wraz z 

zakupionym towarem. 

 

V. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca prowadzący 

jednoosobową działalność gospodarczą: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjną CELTOR 

Paweł Jakubczyk, ul. Pomorska 93, 87-124 Złotoria, NIP: 879-255-01-79, REGON: 

341416469, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Kontakt do administratora danych osobowych e-

mail: sklep@celtor.pl, tel. kontaktowy 669-008-719.  

2.      Dane osobowe podawane są Sprzedawcy  dobrowolnie w ramach Rejestracji, podczas 

składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług 

drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie. 

3.       Sprzedawca przetwarza  dane osobowe  na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu 

o niezbędność przetwarzania do celów realizacji zamówienia. Dane są przetwarzane 

wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. 

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia realizację zamówienia 

Klienta. 

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści 

oraz do ich poprawiania i usuwania w swoim profilu konta.  

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego 

zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić 

usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec 

Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest 

niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.   

7.  Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie 

"newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z 

otrzymywania informacji handlowych. 

8. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:  

 - dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości, 

 - dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zaleznie od 

tego, który jest dłuższy; 

 - adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez okres 

ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta w każdej chwili. 

- po tym okresie są usuwane 



9. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w 

celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Strona 

sprzedawcy posiada niezbędne zabezpieczenia między innymi szyfrowanie  (https)  w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług. 

10. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie Dostawcy w zakresie 

niezbędnym do realizacji Dostawy. 

11.  Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych 

osobowych przez ADMINISTRATORA. 

 

 

 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą 

dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich 

sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. 

Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i 

udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. 

 

 

 


