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REGULAMIN 

 

§ 1. Sklep i Klienci. 

1. Właścicielem sklepu internetowego [www.freshlive.com.pl] zwanym dalej Sklepem, 

jest [Alicja Matjakowska], prowadząca działalność nierejestrowaną.  

2. Stroną dokonująca zakupów w Sklepie, zwana dalej Klientem, jest pełnoletnia osób 

fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który zgodnie z obowiązującymi 

przepisami może zaciągać zobowiązania.  

3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sklepem poprzez: 

- wiadomości e-mail pod adresem: kontakt@freshlive.com.pl, 

- telefonicznie dzwoniąc pod numer tel.:784-696-756 w godz. 10:00-18:00, 

- korespondencją tradycyjną: na adres: ul. Bernadowska 3i, 81-553 Gdynia, 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez 

Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.  

5. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony 

internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie 

Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient 

Sklepu.  

§ 2. Oferta Sklepu. 

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem domeny: 

www.freshlive.com.pl. 

2. Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu 

Klientom korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży towaru.  

3. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet 

są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www Sklepu w chwili 

składania zamówienia. 
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4. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto podanymi w 

polskich złotych. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, jak również innych 

kosztów które mogą wystąpić po stronie Sklepu, które są podawane w trakcie procesu 

składania zamówienia bezpośrednio przed jego finalizacją.  

5. Zakup jest dokumentowany paragonem wystawianych elektronicznie. Na żądanie 

Klienta Sklep wystawia faktury elektroniczne.  

6. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie 

stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje o towarach wraz z 

podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do 

zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  

 

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.  

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu 

Klient 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, 

2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe 

informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą 

plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków 

przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach 

Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w 

wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym 

lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności na stronie 

www.freshlive.com.pl.  

§ 4. Zamówienia i realizacja.  

http://www.freshlive.com.pl/
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1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą 

formularza na stronie internetowej Sklepu. Dla złożenia zamówienia niezbędne jest 

podanie następujących danych: 

a) imię i nazwisko; 

b) adres e-mail, adres zamieszkania; 

c) informacja o statucie konsumenta lub profesjonalisty; 

2. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia lub innego problemu, który 

wystąpi w związku z realizacją zamówienia, Klient jest natychmiast informowany o 

tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z sytuacji problemowej. 

3. Czas realizacji zamówień wynosi: 1 godzina. 

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych 

towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie 

dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 

§ 5. Płatności.  

Sklep udostępnia Klientom następujące możliwości zapłaty za zamówione towary: 

a) Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na nasze konto podane w 

formularzu lub na stronie Sklepu. 

b) Płatność w systemie PayPal zgodnie z warunkami podanymi przez tego 

operatora płatności 

§ 6. Prawo odstąpienia.  

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 

827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez 

podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 
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2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

na adres podany w § 1 Regulaminu. 

3. Sklep niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli 

o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail. 

4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: 

a) dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu 

dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany 

przez Sklep oraz 

b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), 

c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą 

zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. 

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa 

w ust. 1. nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do m.in. umów: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na 

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte 

po dostarczeniu; 

b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na 

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient 

jest obowiązany zwrócić towar Sklepowi niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 

nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Klient może także dokonać 

zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sklep, przy 

zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy 

przed jego upływem. 

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na 

uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sklepu w stanie nie zniszczonym. 
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8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem 

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, 

cech i funkcjonowania rzeczy. 

9. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o 

odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, 

w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sklep dokonuje zwrotu 

płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że 

konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego 

z żadnymi kosztami. 

10. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klient, może wstrzymać 

się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z 

powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, 

które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

11. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

 

§ 7. Dane osobowe.  

1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest podanie danych osobowych zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich 

przetwarzanie przez administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania 

danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:  

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

2017.1219 t.j.),  

- rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.  
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3. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane 

przez administratora w następujących celach:  

- realizacji usług Sklepu, 

- ewidencjonowania sprzedaży,  

- kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu 

otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, 

- w celach podatkowych.  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:  

- podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych, (jeśli te formy realizacji 

zamówień zostały wybrane przez Klientów),  

- urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. Policji) 

w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

- operatorom przeglądarek internetowych w celach marketingu Sklepu.   

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez 

administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w 

szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.  

6. Administratorem danych osobowych Klientów jest właściciel Sklepu. W każdym 

momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do 

odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych 

oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej  

7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
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8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane 

charakteryzujące sposób korzystania przez Klientów z usługi świadczonej drogą 

elektroniczną (dane eksploatacyjne):  

a. oznaczenia identyfikujące Klienta,  

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system 

teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,  

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z 

usługi świadczonej drogą elektroniczną,  

d. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.  

9. Podanie danych Klienta w trakcie rejestracji w Sklepie jest dobrowolne, a osobie 

która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 

prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych 

zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych 

przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Klient może również 

wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających 

informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Klient wyraża 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep celu przekazywania mu 

powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o 

których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez 

wysłanie maila na dane kontaktowe. Przekazywane przez Klienta w trakcie rejestracji 

dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia 

odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.  

10. Dane Klienta mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane w 

każdym czasie po wyrażeniu takiej prośby w formie mailowej na dane kontaktowe.  

11. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to 

wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, 

informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy 
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prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia 

o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w 

szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.  

12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest 

równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  

13. Wraz z żądaniem usunięciem danych Klienta danych osobowych usunie jego dane 

na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych 

Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych 

takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i 

prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich 

rozliczenia.  

14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep, w razie wszelkich uchybień 

co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@giodo.gov.pl). 

§ 8. Przepisy końcowe.  

1. Sklep  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez 

wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach 

serwisu www.freshlive.com.pl . Zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do 

zawartych przez ich wprowadzeniem umów jak również złożonych przez Klientów 

zamówień. 

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na 

podstawie regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób 

polubowny działając w dobrej wierze. 

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem 

właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Sklepu. 

Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument. 

 


