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REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MKS „MIEDŹ” LEGNICA S.A. 
 
 
Niniejszy regulamin stanowi regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.miedzlegnica.eu, 
prowadzonego przez spółkę pod firmą Miejski Klub Sportowy "MIEDŹ" Legnica Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy.  
 
Rozdział I 
Definicje   
Definicje zawarte w niniejszym regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie: 
1. Klient – osoba fizyczna,a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której 

przepisy prawa przyznają zdolnośd prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego. 
2. Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22

1
 kodeksu cywilnego.  

3. Konto użytkownika – indywidualne konto Klienta w Sklepie Internetowym zawierające jego dane, w tym imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu. 

4. Płatnośd Elektroniczna – zapłata dokonywana przez Klienta na rzecz Sprzedawcy z wykorzystaniem usług płatności 
elektronicznych świadczonych przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej zwaną również PayU) w ramach umowy zawartej 
ze Sprzedawcą. 

5. Potwierdzeniedokonania płatności– przesłane do Sprzedawcy przez PayU potwierdzenie przyjęcia do realizacji płatności 
elektronicznej, zawierające identyfikator płatności.  

6. Produkt – rzecz ruchoma sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
7. Regulamin – niniejszy regulamin. 
8. Sklep Internetowy – aplikacja umożliwiająca zakładanie Konta użytkownika, składanie zamówieo oraz zawieranie umów 

sprzedaży. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe za pośrednictwem strony 
internetowejwww.sklep.miedzlegnica.eu. 

9. Sklep Stacjonarny – sklep „Strefa Miedzi” mieszczący się pod adresem: ul. Wrocławska 43/1, 59-220 Legnica. 
10. Sprzedawca – Miejski Klub Sportowy "MIEDŹ" Legnica Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod nr KRS: 0000375520, NIP: 6912477746, REGON: 021438993,adres do korespondencji: ul. Hetmaoska 2, 59-
220 Legnica, adres poczty elektronicznej: sklep@miedzlegnica.eu, tel. 510 292 406.Klient może kontaktowad się ze 
Sprzedawcą za pomocą ww. danych. 

11. System - infrastruktura techniczna (sprzęt, w tym serwery, oprogramowanie podmiotów trzecich, w tym systemy operacyjne, 
inne wyposażenie techniczne, w tym łącza po stronie Sprzedawcy), na której zainstalowana jest aplikacja umożliwiająca 
sprzedaż Produktów w ramach Sklepu Internetowego, zapewniana, utrzymywana i administrowana przez Sprzedawcę. 

 
Rozdział II 
Postanowienia ogólne 
1. Klient może składad zamówienia na Produkty i dokonywad ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
2. Klient dokonujący zamówienia oraz transakcji płatności za pośrednictwem Sklepu Internetowego powinien postępowad 

zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia. 
3. Po wejściu na stronę Sklepu Internetowego Klient dokonuje wyboru Produktów. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu 

Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu 
Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie 
składania zamówienia. 

4. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta 
zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane po wyborze zakładki 
„Przejdź do kasy” oraz w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail. 

5. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w 
rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  

6. Potwierdzenie,  udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowieo umowy w celu uzyskania dostępu 
do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: 
a) poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail: potwierdzenia zamówienia, Regulaminu w wersji pdf, wzoru 

formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, dowodu zakupu (faktury). 
7. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległośd, a Klient 

poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę 
umożliwiającą porozumiewanie na odległośd. 

8. Klient zobowiązany jest: 
a) korzystad ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, 
b) podad prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz dane dotyczące płatności. 

9. Sprzedawcaniestosuje kodeksu dobrych praktyk. 
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Rozdział III 
Rejestracja Konta użytkownika 
1. Klient ma możliwośd dokonania zamówienia za pośrednictwem Konta użytkownika. Założenie Konta użytkownika jest 

bezpłatne. 
2. W celu założenia Konta użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient: 

a) wybiera zakładkę „Logowanie/Rejestracja”, a następnie „Zarejestruj się", 
b) podaje swoje dane zgodnie z wymaganymi polami oznaczonymi gwiazdką (*) – dane obowiązkowe, 
c) opcjonalnie wypełnienia pozostałe pola – dane nieobowiązkowe, 
d) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz politykę prywatności,  
e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako nieobowiązkowe, 
f) zatwierdza wprowadzone dane poprzez wybór opcji „Zarejestruj się". 

3. Na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej, zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomośd wraz z 
linkiem aktywacyjnym.  W celu zakooczenia procedury rejestracji Konta użytkownika Klient musi kliknąd w link aktywacyjny 
wysłany na wskazany adres poczty elektronicznej.   

4. W celu dokonania zmiany hasła, Klient: 
a) po zalogowaniu się do Konta użytkownika wprowadza aktualne hasło, następnie nowe hasło w polu „Nowe Hasło”, 
b) powtórnie wprowadza nowe hasło w polu „Potwierdź nowe hasło”, 
c) następnie zatwierdza wprowadzone dane poprzez wybór opcji „Zapisz zmiany". 

5. W celu przypomnienia hasła do Konta użytkownika, Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego: 
a) wchodzi w zakładkę „Nie pamiętasz hasła?", 
b) wprowadza adres e-mail podany podczas rejestracji Konta użytkownika, 
c) zatwierdza wprowadzone dane poprzez wybór opcji „Resetuj hasło", 
d) po zakooczeniu procesu przypomnienia hasła Klient otrzymuje na adres e-mail podany w Koncie użytkownika 

wiadomośd zawierającą hasło tymczasowe do Konta użytkownika. Po pierwszym zalogowaniu się do Konta użytkownika 
przy użyciu hasła, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Klient musi dokonad zmiany hasła. 

 
Rozdział IV 
Zamówienia 
1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są poprzez formularz zamówienia. 
2. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą 

opcji dodania „Dodaj do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na formularzu 
zamówienia w Sklepie Internetowym. 

3. Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie: 
a) wskazanie sposobu odbioru,  
b) wskazanie imienia i nazwiska, opcjonalnie firmyoraz numeru NIP (jeżeli Klientniebędący Konsumentem chce 

otrzymad fakturę na podmiot prowadzący działalnośd ), adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu Klientai 
miejsca dostawy (chyba, że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Sklepie Stacjonarnym), 

c) akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności, 
d) złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”, 
e) dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym. 

4. Klient, który zarejestrował Konto użytkownika w Sklepie Internetowym może złożyd zamówienie z wykorzystaniem Konta 
użytkownika po uprzednim zalogowaniu się naKonto użytkownika. W takim przypadku Klient nie jest zobowiązany do podania 
danych, o których mowa powyżej w ust 3 lit b). 

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu będącego 
przedmiotem zamówienia. 

6. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres 
poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. 

7. Potwierdzenie zamówienia i płatności ceny zostanie przesłane przez Sprzedawcę niezwłocznie po otrzymaniu Potwierdzenia 
dokonania płatności. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzeniazamówienia i płatnościdochodzi do zawarcia między Klientem 
oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.Umowa zostaje zawarta w języku polskim. 

8. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą przez Sprzedawcę realizowane.Korekta 
danych Klienta oraz zmiana zamówionego Produktu jest możliwa poprzez edycję przez Klienta kluczowych pól formularza 
zamówienia przed złożeniem zamówienia, tj. przed użyciem przycisku „Kupuję i płacę”. 

Rozdział V 
Płatnośd 
1. Płatności w Sklepie Internetowym są dokonywane za pośrednictwemoperatora płatności elektronicznych PayU. 
2. Realizacja płatności w Sklepie Internetowymza pośrednictwem operatora płatności przebiega zgodnie z regulaminem 

operatora płatności elektronicznych PayU. Zapłata jest regulowana przez Klientaprzelewem lub za pomocą kodu BLIK. 
3. Kwota należności wynikająca z zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego winna zostad zrealizowana 

natychmiast po dokonaniu zamówienia. Produkty pozostają własnością Sprzedawcydo momentu otrzymania przez 
Sprzedawcę Potwierdzeniadokonania płatności. 
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4. W przypadku braku otrzymania Potwierdzenia dokonania płatności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia 
zamówienia - transakcja zostaje anulowana. 

 
Rozdział VI 
Odbiór i dostawa Produktów 
1. Klient ma możliwośd wyboru sposobu odbioru Produktów poprzez wskazanie w formularzu zamówienia, o którym mowa w 

Rozdziale IV powyżej, jednej z poniższych form realizacji zamówienia: 
a) wysyłka Produktu na adres wskazany przez Klienta (Sprzedawca realizuje wysyłkę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

oraz za granicę); 
b) odbiór osobisty Produktu w Sklepie Stacjonarnym. 

2. Wysyłka Produktu, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżejnastępuje w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez 
Sprzedawcę od PayU Potwierdzenia dokonania płatności. 

3. Produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
4. Koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów Produktu. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego 

bezpośrednio przed złożeniem zamówienia (koszty ustalane są według stawek firmy kurierskiej). 
5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego towaru w Sklepie Stacjonarnym, o którym mowa powyżej w  ust. 1 lit. 

b), Klient otrzyma na wskazany przez siebie w formularzu zamówienia albo w Koncie użytkownika adres e-mail wiadomośd o 
gotowości przedmiotu zamówienia do odbioruw terminie do 3 dni roboczych od dniaotrzymania przez Sprzedawcę od PayU 
Potwierdzenia dokonania płatności. 

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego towaru w Sklepie Stacjonarnym, niedokonanie odbioru zamówionego 
towaru w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o gotowości odbioru Produktów będziepoczytywane jako 
zwłoka  Klienta z odebraniem rzeczy sprzedanej. 

  
Rozdział VII 
Odstąpienie od umowy 
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentowi rzeczy bez wad.  
2. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży 

zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o 
których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez 
Konsumenta). 

3. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysład do Sprzedawcy, przed upływem wskazanego powyżej terminu, 
oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może byd wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy 
Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostad złożone na formularzu 
udostępnionym przez Sprzedawcę. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie 
świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w Regulaminie i Ustawie o prawach konsumenta). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązad. 

5. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. 
6. Zwrot Produktów powinien nastąpid poprzez ich doręczenie na adresdo korespondencji Sprzedawcy, tj. ul. Hetmaoska 2, 59-

220 Legnica.  
7. Zwrot wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności w związku z umową sprzedaży, od której Konsument odstąpił, w 

tym kosztów dostarczenia Produktu, zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o 
odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, z zastrzeżeniem postanowieo 
ust. 10 poniżej. Za zgodą Sprzedawcy oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostad ustalony również inny 
sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta. 

8. W przypadku, gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte 
jednym zamówieniem: 
a) Sprzedawca zwróci częśd kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy 

nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów 
jego dostawy); 

b) nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieśd w związku z dostawą 
tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił. 

9. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sprzedawcy ponosi 
Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostad w 
zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt.  

10. Sprzedawca może wstrzymad się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z 
powrotem. 

11. Konsument ponosi odpowiedzialnośd za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób 
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.  
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Rozdział VIII 
Odpowiedzialnośd i postępowanie reklamacyjne 
1. Sprzedawca nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. 
2. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnegocałkowicie wyłącza odpowiedzialnośd wobec Klienta (niebędącego 

Konsumentem)z tytułu wad fizycznych i prawnych. 
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialnośd wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnegoi następnych 

zawady fizyczne i prawne (rękojmia). 
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta (niebędącego Konsumentem) z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonaniem umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedawca ponosi odpowiedzialnośd za szkodę, którą 
może wyrządzid Klientowi (niebędącemu Konsumentem) umyślnie. 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Sklepu Internetowego wskutek zdarzeo będących 
skutkiem siły wyższej. 

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych w 
trakcie składania zamówienia. 

5. Klient zobowiązany jest skontrolowad Produkt niezwłocznie po jego otrzymaniu, co do zgodności w zakresie: jakościowym i 
ilościowym. 

6. Reklamacja dotycząca Produktu może byd zgłoszona przez Klienta na adres poczty elektronicznej: 
reklamacja@miedzlegnica.eulub listem poleconym na adres: ul. Hetmaoska 2, 59-220 Legnica. 

7. Klient składając reklamację zobowiązany jest podad: 
a) imię i nazwisko zgłaszającego; 
b) adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji; 
c) szczegółowy opis wady oraz okoliczności wystąpienia wady; 
d) datę ujawnienia się wady. 

8. Na żądanie Sprzedawcy Klient zobowiązany jest udzielid dodatkowych informacji, które są niezbędne do rozpatrzenia 
reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, Klient zobowiązany jest 
wysład odpowiedź w trybie wskazanym w ust. 6 powyżej, w terminie 7 dni od otrzymania informacji od Sprzedawcy w tym 
zakresie. 

9. W sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi dowodu zakupu (faktura).  
10. Sprzedawca zobowiązany jest udzielid odpowiedzi nareklamacjęKlienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź 

na reklamację wysyłana jest Klientowi w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na 
adres korespondencyjny podany w reklamacji (jeśli był podany). 

11. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji Sprzedawca nie uwzględni roszczenia 
reklamacyjnego, Sprzedawca przekaże Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o: 
a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo 
b)  odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

 
Dział IX 
Polubowne rozstrzyganie sporów 
1. Konsument ma możliwośd skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeo. Dotyczy 

to m.in. sytuacji, gdy wynik procedury reklamacyjnej przeprowadzonej przez Sprzedawcę jest dla Konsumenta 
niezadowalający, m.in.: 
a) Konsument może zwrócid się o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy właściwym wojewódzkim 

inspektoracie Inspekcji Handlowej (art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej).  
b) Konsument może wystąpid o pozasądowe rozwiązanie sporu ze Sprzedawcą do podmiotu uprawnionego do rozstrzygania 

sporów tego rodzaju, na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów 
uprawnionych. 

2. Powyższe formy rozstrzygania sporów mają dobrowolny charakter i uzależnione są od zgody obu stron sporu na dany tryb 
rozstrzygnięcia. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca oświadcza, iż powyższe zapisy nie oznaczają, iż Sprzedawca wyraża 
w Regulaminie zgodę na rozstrzygnięcie przyszłych sporów w ww. formach, a mają one jedynie na celu poinformowanie 
Użytkowników będących konsumentami o możliwościach pozasądowego zakooczenia sporu. 

 
Rozdział X 
Ochrona danych osobowych 
1. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Klientów były bezpieczne, w tym 

zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia 
bezpieczeostwa danych osobowych Klientów zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, 
techniczne (informatyczne) i fizyczne. 

2. Sprzedawca informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
2016/679 z dnia 26 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) - zwane dalej „RODO” - oraz wynikającymi z ustawy z dnia 10maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dane 
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osobowe zebrane w związku z realizacją umowy sprzedażyProduktówbędą przetwarzane przez Miejski Klub Sportowy 
„MIEDŹ” LEGNICA S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
numerem 0000375520, NIP: 6912477746, tel/fax 76 7442667, e-mail: sklep@miedzlegnica.eu, która stanie się 
administratorem tych danych (zwaną dalej „Administratorem”).  

3. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@miedzlegnica.eu lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Miejskiego Klubu 
Sportowego „MIEDŹ” LEGNICA S.A., ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica.  

4. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek: 
a) wykonania umowy sprzedaży z Klientem,w tym realizacji wszelkichczynności oraz procesów w zakresie obsługi 

organizacyjno-administracyjnej, finansowej i prawnej–podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w 
związku z akceptacją regulaminu sklepu internetowego);  

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów podatkowych i 
rachunkowychoraz praw konsumenta – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisy 
podatkowe, w tym ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa, a także z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;  

c) prowadzenie marketingu bezpośredniego na podstawie uprzednio wyrażonej zgody, w tym otrzymywania newsletter’a– 
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;  

d) prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a mianowicie: podejmowania kontaktu z Klientem, w tym udzielaniu 
odpowiedzi na zapytania, skargi, reklamacje; dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami, analizy sposobu 
korzystania i poruszania się po Stronie w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO; 

5. Dane osobowe będą udostępnione następującym podmiotom:  
a) obsługującym płatności online,  
b) firmom kurierskim lub innych podmiotom świadczącym usługi kurierskie,  
c) organom paostwowym – na podstawie przepisów prawa, 
d) dostawcom usług świadczonych na rzecz Administratora, w tym usług księgowych, informatycznych, hostingowych.   

6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez następujący okres czasu:  
a) w związku z realizacją umowy sprzedaży – przez okres jej trwania; 
b) w związku z realizacją usługi prowadzenia Konta użytkownika - przez okres trwania Konta użytkownika;  
c) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych wynikających z ww. przepisów podatkowych – przez okres 5 lat licząc 

od kooca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową;  
d) w związku z prowadzeniem działao marketingowych – do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu;  
e) w związku z przystąpieniem do Newsletter’a – do czasu cofnięcia zgody na jego otrzymywanie; 
f) w związku z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeo regulowany 

przepisami prawa cywilnego oraz prawa konsumentów. 
7. Klient ma prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymywania kopii danych (wg art. 15 RODO), 
b) sprostowania nieprawidłowych danych (wg art. 16 RODO),  
c) usunięcia danych, o ile  nie zachodzą przesłanki wyłączające to uprawnienie przewidziane przepisami powszechnie 

obowiązującymi, w tym RODO (wg art. 17 RODO), 
d) ograniczenia przetwarzania danych (wg art. 18 RODO),  
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (wg art. 21 RODO),  
f) przenoszenia danych (wg art. 20 RODO), 
g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie; dla celów dowodowych wycofanie zgody Klient 

powinien zrealizowad w formie pisemnej, 
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
W celu skorzystania z ww. praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie, prosimy o kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych (iod@miedzlegnica.eu) . Jeżeli osoba zwróci się z żądaniem skorzystania  z ww. praw, Administrator może 
żądad podania dodatkowych informacji jedynie w celu prawidłowego rozpoznania żądania.  

8. Przekazanie danych osobowych podczas wypełniania formularza zamówienia oraz zakładania Konta użytkownika (dane 
obowiązkowe)jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, a bez podania danych osobowych 
przez Klienta nie jest możliwa realizacja zamówienia.Przekazanie danych osobowych niezbędne jest również do realizacji 
nałożonych na Sprzedawcę obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych. 

9. W stosunku do danych osobowych Klienta nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane te nie są profilowane. 
 
Rozdział XI 
Świadczenie usług drogą elektroniczną 
1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi elektroniczne: 

a) umożliwiające założeniei korzystanie z Konta użytkownika, 
b) umożliwiające nabywanie Produktów za pomocą Sklepu Internetowego,  
c) Newsletter . 

2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta: 
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a) dostępu do Internetu, 
b) dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail, 
c) przeglądarki internetowej, 
d) oprogramowania Adobe Reader. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się przez Klienta do wskazanych wyżej 
wymogów technicznych niezbędnych do współpracy ze Sklepem Internetowym. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac modernizacyjnych, aktualizacji oraz regularnych konserwacji 
programów komputerowych i systemów technicznych obsługujących System. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się nie dostarczad treści o charakterze bezprawnym.  
6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą byd składane na zasadach określonych 

w Rozdziale VIII Regulaminu. 
7. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości nabywania Produktów za pośrednictwemSklepu Internetowego lub dokonywania 

płatności anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. 
8. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówieo na Produkty 

sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. 
Usługa ulega zakooczeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę albo z chwilą wcześniejszego 
zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta 
użytkownika na stronie Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości 
elektronicznej zawierający link aktywacyjny Konta użytkownika. Usługa Konta użytkownikaświadczona jest nieodpłatnie przez 
czas nieoznaczony. 

10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie przesyłania Newsletterazostaje zawarta w momencie wyrażenia 
zgody przez Klienta na przesyłanie Newslettera. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

11. Klient może wypowiedzied umowę o świadczenie usługi Konto użytkownika lub Newsletter ze skutkiem natychmiastowym, 
bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: sklep@miedzlegnica.eu albo w formie pisemnej na adres do korespondencji Sprzedawcy. 

12. Sprzedawca może wypowiedzied ze skutkiem natychmiastowym, umowę o świadczenie usługi Konta użytkownika lub 
Newsletter, w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, a także gdy dostarcza treści o 
charakterze bezprawnym,albo korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowaniu, poprzez 
przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Klienta albo w formie pisemnej 
na adres pocztowy Klienta. 

13. Sprzedawca i Klient mogą na podstawie porozumienia stron rozwiązad umowę o świadczenie usługiKonta użytkownika, w 
każdym czasie. 

14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta użytkownika przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy 
o świadczenie usługi Konta użytkownika za porozumienie stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta 
użytkownika wSklepie internetowym.  

15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej przez Sprzedawcę iKlienta nie narusza praw lub 
świadczeo nabytych przez strony w czasie trwania umowy. 

 
Rozdział XII 
Postanowienia koocowe 
1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Sklepu Internetowego i stanowi integralną częśd zawieranej z 

Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 

cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. 
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania nastronie Sklepu Internetowego.W 

przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie zawarte umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i zamówienia 
złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu 
obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo w dniu złożenia zamówienia przez 
Klienta. 

4. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości 
rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego. 

 
 

Legnica, 1 lipca 2021 roku 
 

ZARZĄD MKS „MIEDŹ” LEGNICA S.A. 
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OŚWIADCZENIE  

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

 

Sprzedawca: 

MKS „MIEDŹ” LEGNICA S.A. 

ul. Żeglarska 5 

59 – 220 Legnica 

NIP 691-24-77-746 

 

1. Data sporządzenia oświadczenia: 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa towaru: 

…………………………………………………………………………………………………..………. 

3. Numer zamówienia: …………………………………………...……...Ilość towaru:………………. 

4. Nr paragonu/faktury:………………………………       z dnia…………………………………..…. 

5. Dane klienta: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) 

 

6. Nr konta bankowego, na który mają zostać zwrócone należności: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Przyczyna odstąpienia (informacja dobrowolna): 

……………………………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

      …………………………………     

    Czytelny podpis klienta 

 


