Regulamin Sklepu Internetowego
Słowniczek:
1) Sprzedający – Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku, adres: ul. Owocowa 24, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS 0000043459, REGON 771479103, NIP 839-020-22-81, Kapitał zakładowy
50.143.095,00 zł opłacony w całości, adres e-mail: e-sklep@gino-rossi.com, nr telefonu
do kontaktu +48 59 727 98 48.
2) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w
przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do rejestracji w Sklepie i
zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego
chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna
albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub
korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również konsument w rozumieniu
art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z
późn.zm.).
3) Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ginorossi.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
4) Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być
przedmiotem umowy sprzedaży.
5) Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą
której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu
którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towarów.
6) Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą
której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać w Sklepie zakupu
Towarów.
7) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

I. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy Gino Rossi prowadzony jest przez Sprzedającego.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami
umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na
odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany
jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów
nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest
do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na
podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie
złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta. Do korzystania z usług dostępnych
w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego
pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki

zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie
jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików
cookies):
a) Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja;
b) Netscape 7.0 lub wyższa wersja;
c) Mozilla 1.3 lub wyższa wersja,
d) Google Chrome,
e) Safari,
f) Opera.
4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów
(łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od
momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III
ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia (otrzymaniu przez Klienta
wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu), cena ta nie
ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w
odniesieniu do poszczególnych Towarów.
6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach
przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów w Sklepie Internetowym niezależnie od tego
czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych
danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu
Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy
będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.
II. Zakres zasady i warunki korzystania
ze Sklepu Internetowego
1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść
Regulaminu.
2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być
zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub
nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie
ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub
udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób
trzecich.
3. Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające
pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta
podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący
zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie
określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji
niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z
przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla
pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych
(w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego, w
przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu
Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust.
4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu
Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody
Sprzedającego.
6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez
Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności
znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W
przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient jest niezwłocznie
informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru - zmiany
zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. Klient otrzyma o tym
informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. W przypadku
anulowania zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie
może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu
zamówienia.
III. Składanie zamówień
1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem
Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą
dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00,
w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu
roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane w dni powszednie do godziny 14:00.
3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie
zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do
koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez
Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie
Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych
danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w
oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam z
obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia
umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje - na wskazany przez niego adres poczty e-mail
- potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie
zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży
Towarów z Klientem.
IV. Dokonywanie płatności. Ceny.
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Klient jest
informowany zgodnie z postanowieniem V ust. 3 Regulaminu.
2. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył
dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);
b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody
płatności w formie przedpłaty przelewem, brak otrzymania płatności na rachunek
bankowy Sprzedającego w terminie 2 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za
pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek
bankowy Sprzedającego:
Właściciel rachunku: Gino Rossi S.A.
Bank PKO BP
Numer rachunku: 74 1020 1462 0000 7402 0290 1353
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów,
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w
nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach
złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub
wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie
stanowi inaczej.
V. Realizacja zamówień.
1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces
realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
2. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny
między innymi od:
a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty”
realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym
Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za koszty dostawy;

b) dostępności Towaru.
3. Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia
Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia.
Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy (np.
kurier, paczkomat) i sposobu płatności wybranego przez Klienta (np. za pobraniem).
4. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za
pośrednictwem firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy Towaru przez
przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
5. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku
stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności
kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać
niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni po tym terminie Klient jest
uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego
oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku
Sprzedający niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.
7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania
zapasów.
8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W
przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę,
powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem
poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.
VI. Uprawnienie do odstąpienia
od umowy
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z
2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient
będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od
umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez
ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o
prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie
sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych
na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie
pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: e-sklep Gino
Rossi S.A, ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk. Klient ma prawo odstąpić od umowy
sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w
załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w
posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez
Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Stosowny formularz odstąpienia od umowy sprzedaży jest przesyłany Klientowi wraz z
potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa
jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega
zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie
czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o
odstąpieniu od umowy sprzedaży.
7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien
być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z
kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego
sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem
sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: e-sklep Gino Rossi, ul. Owocowa 24,
76-200 Słupsk.
8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku
z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.
VII. Wady Towaru. Reklamacje.
1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub
prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami
powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego
Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie
przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku
stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z przysługującej mu
rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.
5. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż
zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej
liczby Towarów.
6. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić formularz
reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz w miarę możliwości z
dowodem zakupu (paragonem albo fakturą na adres: e-sklep Gino Rossi, ul. Owocowa
24, 76-200 Słupsk. W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co
do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu
Cywilnego).
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od
chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się
informować Klienta.

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy
Towaru ponosi Sprzedający.
9. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy
zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.
10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania
sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np.
za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
VIII. Dane osobowe
1. Gino Rossi zwraca szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych
osobowych Klienta i wypełnia wszystkie wymagania wynikające z 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 – tzw. RODO
- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
2. Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w Formularzu Rejestracji albo w
Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zakupy w Sklepie nie
są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).
3. Opis ochrony danych oraz prawa Klienta zostały zawarte w utworzonej przez nas
Polityce prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
IX. Postanowienia końcowe
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany
prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność
pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia
zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i
całego niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym
czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania
podczas logowania się do Sklepu Internetowego (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się
w Sklepie Internetowym). Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień
złożonych przed taką zmianą; zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie
postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego w taki sposób,
który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient tj. w formacie PDF.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów
serwerów pocztowych które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości
Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie
wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie
zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione
osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub
ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.
6. W razie zaistnienia między Stronami sporu, Klient ma możliwość skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których
należą m.in:
a) zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
umowy Sprzedaży;
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem, a Sprzedawcą.
c) pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana
przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
Klient ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie
www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”
7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 r.
8. Do wszelkich zamówień Towarów złożonych przed tym dniem stosuje się postanowienia
regulaminu Sklepu obowiązujące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Do pobrania:
Formularz odstąpienia od umowy
Zgłoszenie dotyczące reklamacji towarów zakupionych po 25.12.2014
Regulaminy akcji promocyjnych: link

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zachowanie poufności Twoich danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient
wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje
sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?
Administratorem przekazywanych nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest Gino Rossi Spółka
Akcyjnej z siedzibą w Słupsku , z adresem ul. Owocowa 24, Słupsk 76-200, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043459,
posiadającej NIP: 8390202281, kapitał zakładowy 50 333 095 zł opłacony w całości.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
 dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 informacje na temat płatności i historię płatności;
 dane demograficzne;
 informacje na temat zamówień.
Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG).
Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.
Kto ma dostęp do Twoich danych?
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach
marketingowych z innymi podmiotami.
W wybranych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w
ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane i w zakresie, jaki obejmują podpisane
przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów
zewnętrznych w zakładkach poniżej.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartej umowy, której wzorzec znajduje się
Regulaminie. Twoje dane są przetwarzane adekwatnie w stosunku do celu, jakim jest świadczenie
przez nas usług dla Ciebie.
W przypadku potrzeby uzyskania od Ciebie dodatkowych danych, w celu lepszego dopasowania usług
dla Ciebie oraz oferowania ich na jeszcze wyższym poziomie zostaniesz poproszony przez nas o
dodatkowe zgody. Oczywiście są one dobrowolne a także możesz w każdej chwili je odwołać.
Jakie masz prawa?
Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.
Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.
Prawo do przenoszenia:
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub

zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do
innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do
uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto w naszym sklepie, możesz edytować swoje
dane osobowe, a także zgody w ramach ustawień swojego konta.
Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem
następujących sytuacji:
 masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszego sklepu internetowego;
 masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko
częściowo;
 masz nieuregulowany dług wobec nas, niezależnie od metody płatności;
 jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z
naszych usług w niewłaściwy sposób;
 jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące
transakcji w celach księgowych.
Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego
interesu:
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim
przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że
będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój
interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.
Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także
na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich
materiałów.
Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
 wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail,
 edytując ustawienia swojego konta na stronie WWW.
Prawo do ograniczenia:
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod
następującymi warunkami:
 jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po
zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek
przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na
wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich
danych osobowych.
 jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub
oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która
będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Możesz się z nimi
skontaktować:





wysyłając email na adres office@gino-rossi.com a w przypadku kontaktu dot. sklepu
internetowego na adres: e-sklep@gino-rossi.com,
wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie https://www.ginorossi.com/firma/kontakt
dzwoniąc do naszego Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu +48 59 727 98 48 (opłata wg
stawek operatora),
pisząc na adres naszej siedziby.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i
zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres iod@gino-rossi.com
Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami
skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.
Co to jest cookies?
Cookies - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług
droga elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez naszych partnerów, za pośrednictwem
strony internetowej Serwisu.
Jak używamy plików cookie?
Wykorzystuje dwa typy plików cookies:






Cookies administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, za
pośrednictwem Strony.
Cookies zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem Strony.
Cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia
Użytkownika.
Cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje
ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia
Użytkownika.

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu
gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a
także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla
użytkownika.
Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z
innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych
stronach/w innych kanałach komunikacji.
Cookies administratora są wykorzystywane w następujących celach:







dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
Strony;
rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Strony
dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 3. optymalizacji korzystania ze Strony przez
Użytkownika;
dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
Strony - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia
Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości;
zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony.

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:




prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu
internetowego, np. youtube;
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych, np. Google Analytics.
prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem
narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie
zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności,
na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych,
tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.
Jaka jest Twoja odpowiedzialność?
Odwiedzając naszą stronę stajesz się automatycznie jej Użytkownikiem.
Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi
wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego
użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są
niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie

treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Jako Administrator nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w
związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub
w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego
prawa konsumenckiego.

