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zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów,  
nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń

od 1998 roku

Za bro nio na jest bez u mow na sprze daż cza so pi sma po ce nie niż szej 
od ce ny de ta licz nej usta lo nej przez wy daw cę. Sprze daż nu me rów 
ak tu al nych i ar chi wal nych po in nej ce nie jest nie le gal na i gro zi od po-
wie dzial no ścią kar ną.

NA CO NIE MUSISZ SIĘ GODZIĆ
✔ Oświadczam, że zapoznałem się  
z regulaminem sklepu internetowego  
i akceptuję jego treść
Regulamin sklepu internetowego jest doku-
mentem regulującym warunki jego funkcjono-
wania, w tym prawa i obowiązki sprzedawcy 
oraz kupującego. Obowiązek jego posiadania 
wynika z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
Zanim dokonasz zakupów, sprzedawca po-
winien ci go udostępnić. Zwykle akceptujesz 
go przed finalizacją zamówienia, zaznaczając 
odpowiednią opcję. Gdy zaznaczasz okienko 
zgody, sprzedawca uzyskuje potwierdzenie, że 
udostępnił ci regulamin oraz że wypełnił nało-
żone na niego przez przepisy prawa obowiązki 
informacyjne, między innymi o procedurze 
rozpatrywania reklamacji, przysługującym ci 
prawie odstąpienia, warunkach płatności etc. 
Bez zaakceptowania regulaminu nie będziesz 
mógł sfinalizować zamówienia.

Pamiętaj! Nawet, gdy wyraziłeś zgodę na treść 
regulaminu, nie wiążą cię jego postanowienia sta-
nowiące tak zwane klauzule niedozwolone. 

✔ Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celach 
realizacji zamówienia
Przetwarzanie danych osobowych zwykle 
wymaga twojej zgody. Sklepy internetowe 
żądają jej, wskazując, że bez jej udzielenia nie 
będzie możliwa realizacja zamówienia. To jed-
nak nieprawda. Nie musisz wyrażać zgody na 
przetwarzanie danych, żeby twoje zamówienie 
mogło zostać zrealizowane. Dla ich zgodnego 
z prawem przetwarzania wystarczający jest 
już sam fakt, że jest to niezbędne do realizacji 
zamówienia. 

Pamiętaj! Sprzedawca może przetwarzać tyl-
ko dane, które są niezbędne do sfinalizowania 
umowy. Będzie to imię, nazwisko, adres, e-mail 
i numer telefonu. Żądanie innych danych powinno 
wzbudzić twoją czujność. 

✔ Wyrażam zgodę na przesyłanie 
moich danych partnerom handlowym 
sprzedawcy
Jeżeli sprzedawca chce przetwarzać twoje dane 
w innych celach niż realizacja zamówienia, na 
przykład przekazać je swoim partnerom hand-
lowym, bezwzględnie musi uzyskać na to twoją 
zgodę. Wcale nie musisz jej jednak udzielać. 

Pamiętaj! Uzależnienie realizacji umowy od udzie-
lenia przez ciebie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych jest niezgodne z prawem. Zakaz ten 
nie dotyczy sytuacji, gdy dane są niezbędne do 
wykonania tejże umowy. W takim jednak przy-
padku, jak już wskazano wcześniej, wyrażanie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych i tak 
nie jest konieczne.

✔ Wyrażam zgodę na przesyłanie 
mi ofert handlowych
Informację handlową uważa się za zamówioną, 
jeżeli wyraziłeś zgodę na jej otrzymanie, w szcze-
gólności udostępniłeś w tym celu nadawcy swój 
adres e-mail. Zgodę należy wyrazić, zanim do 
twojej skrzynki trafi taka wiadomość. Jeżeli otrzy-
masz niezamówioną ofertę wraz z powiadomie-
niem o możliwości wypisania się, takie działanie 
będzie niezgodne z prawem. Udzielenie zgody 
jest dobrowolne. Jeśli nie chcesz otrzymywać 
treści komercyjnych, nie zaznaczaj okienka zgo-
dy. Sprzedawca nie może w takim przypadku 
uniemożliwić ci realizacji zamówienia. 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM

PARAGRAF NA SPAM
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macji handlowej skierowanej do oznaczonego 
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KAŻDĄ ZGODĘ MOŻNA COFNĄĆ!
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