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I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która
kontaktuje się przez Formularz w ramach Strony;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach
sklepu internetowego [nazwa sklepu];
4. Strona – serwis internetowy dostępny pod www.gazetaweselna.pl, za którego
pośrednictwem Klient może kontaktować się poprzez Formularz;
5. Towar – produkty i usługi prezentowane na Stronie;
6. Formularz – formularz na Stronie służący do przesłania przez Klienta zapytania,
zmierzającego do uzyskania informacji na temat Towaru, określającego w
szczególności preferencje Klienta oraz dane niezbędne do skontaktowania się z
nim i/lub dopasowania Towaru.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony dostępnej pod adresem:
www.gazetaweselna.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
•

zasady korzystania ze Strony,

•

warunki i zasady składania elektronicznych zapytań dotyczących produktów
prezentowanych na Stronie.

4. W celu korzystania ze Strony Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp
do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do
Internetu.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Stronę zastrzega sobie
możliwość ograniczenia świadczenia usług dla niektórych osób np.
niepełnoletnich. W takim przypadku zostaną o powyższym powiadomieni.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
www.gazetaweselna.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III.

Zasady korzystania ze Strony
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami Strona podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych
usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji
przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
•

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra
osobiste i inne prawa osób trzecich,

•

korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

•

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach
Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

•

korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
podmiotu prowadzącego Stronę,

•

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

•

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci
Internet.

IV. Procedura złożenia zapytania przez Formularz
1. W celu uzyskania informacji na temat Towaru za pośrednictwem Strony należy
wejść na stronę internetową www.gazetaweselna.pl, uzupełnić Formularz o
niezbędne do odpowiedzi na zapytanie dane i – opcjonalnie – dodatkowe dane

ułatwiające spersonalizowanie oferty, a następnie przesłać zapytanie, podejmując
kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów
oraz informacji dostępnych na Stronie.
2. W trakcie wysyłania zapytania – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij” – Klient
ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się
wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Strony wszystkich niezbędnych
danych, wyświetlone zostanie potwierdzenie przesłania zapytania.

V.

Świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Podmiot prowadzący Stronę podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni
poprawnego jej działania, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy
technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie
nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot prowadzący Stronę o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać
mailowo pod adres kontakt@gazetaweselna.pl lub przy użyciu Formularza.

VI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

