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§   1   
POSTANOWIENIA   WSTĘPNE  

 
1.  Sklep  internetowy  Fire  never  dies,  dostępny  jako  aplikacja  na  telefony  komórkowe  oraz  pod               
adresem  internetowym  www.fireneverdies.pl,  prowadzony  jest  przez  Piotra  Tondryka,  THE8  PIOTR           

TONDRYK,   ul.   Henryka   Sienkiewicza   2,   05-500   Piaseczno,   NIP:   1231237228.  

2.  Celem  Sklepu  jest  pośredniczenie  pomiędzy  Sprzedawcami  a  Kupującymi  w  zakresie  oferowanych             
przez  Sprzedawców  Towarów  i  Usług  dotyczących  utrzymywania  i  pielęgnacji  cmentarnych  nagrobków            

oraz  pośredniczenie  w  zakresie  składanych  przez  Kupujących  Zamówień  możliwych  do  wykonania            
przez  Freelancerów.  Sklep  nie  dokonuje  sprzedaży  Towarów  i  Usług,  ani  nie  jest  stroną  Umów               
Sprzedaży.  

 
§   2  
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DEFINICJE  

 

Cena  –  oznacza  cenę  Produktu  brutto  lub  cenę  Usługi  brutto,  wyrażoną  w  złotych  polskich  i                
umieszczoną   w   ramach   informacji   o   Produkcie   lub   Usłudze   w   Sklepie.   Ceny   uwzględniają   podatek   VAT.  
 
Dni   robocze   –   dni   od   poniedziałku   do   piątku,   za   wyjątkiem   dni   ustawowo   w   Polsce   wolnych   od   pracy.  
 
Formularz   rejestracji   –   formularz   dostępny   w   Sklepie,   umożliwiający   utworzenie   Konta.  

 
Freelancer  -  osoba  fizyczna  prowadząca  nieewidencjonowaną  działalność,  o  której  mowa  w  art.  5              
ustawy  z  dnia  6  marca  2018  r.  Prawo  przedsiębiorców,  posiadająca  w  razie  rejestracji  w  Sklepie                

możliwość   wykonania   Zamówienia   dla   Kupującego.  
 
Konsument  –  osoba  fizyczna  dokonująca  czynności  ze  Sprzedawcą  lub  Freelancerem,  której  przedmiot             

nie   jest   związany   bezpośrednio   z   jej   działalnością   gospodarczą   lub   zawodową.   
 
Konto  –  indywidualny  panel  zakładany  przez  Kupującego,  Sprzedawcę  lub  Freelancera  umożliwiający            

dokonywanie  zakupów  lub  sprzedaży  w  Sklepie;  są  w  nim  gromadzone  indywidualne  dane  przekazane              
przez   zakładającego   Konto.  
 

Koszyk  -  element  oprogramowania  Sklepu,  w  którym  widoczne  są  wybrane  przez  Kupującego             
Produkty  do  zakupu,  a  także  w  którym  istnieje  możliwość  ustalenia  i  modyfikacji  danych  Zamówienia,               
w   szczególności   ilości   Produktów.  

 
Kupujący   -   każdy   podmiot   dokonujący   zakupów   za   pośrednictwem   Sklepu.  
 

Regulamin   –   niniejszy   regulamin.  
 
Sklep  –  sklep  internetowy  Fire  never  dies  prowadzony  przez  Piotra  Tondryka,  który  publikuje  oferty               

sprzedaży  Towarów  lub  wykonania  Usług  przez  Sprzedawców  oraz  publikuje  Zamówienia  dla            
Freelancerów.  
 

Sprzedawca  –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  nie  mająca  osobowości  prawnej,  której              
ustawa  przyznaje  zdolność  prawną,  p rowadząca  działalność  gospodarczą,  prezentująca  oferty          
sprzedaży   Towarów   lub   Usług   w   Sklepie.  
 

Towar/Produkt  –  produkt  prezentowany  przez  Sprzedawcę  za  pośrednictwem  Sklepu,  w  szczególności            
świece,   znicze,   kwiaty,   wiązanki.  
 

Umowa  Sprzedaży  -  umowa  sprzedaży  Produktu  lub  Usługi  zawierana  albo  zawarta  między  Kupującym              
a  Sprzedawcą  lub  Freelancerem  za  pośrednictwem  Sklepu.  Przez  Umowę  Sprzedaży  rozumie  się  też  -               
stosownie   do   cech   Produktu   -   umowę   o   świadczenie   usług   i   umowę   o   dzieło.  

 
Usługa  –  usługa  prezentowana  przez  Sprzedawcę  za  pośrednictwem  Sklepu,  w  szczególności            
polegająca  na  zapaleniu  wybranych  świec  lub  zniczy  na  wybranym  przez  Kupującego  grobie  lub              

posprzątaniu   wskazanego   przez   Kupującego   grobu.   
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Zamówienie  –  oświadczenie  woli  Kupującego  składane  za  pomocą  formularza  zamówienia  i            

zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  Produktu  lub  Usługi  ze  Sprzedawcą  lub             
udzielenia  zlecenia  Freelancerowi;  Zamówienie  może  dotyczyć  w  szczególności  zakupu  świec,  zniczy,            
kwiatów,   wiązanek   lub   posprzątania   i   umycia   nagrobka.  

 
§   3  

KONTAKT   ZE   SKLEPEM  

 

1.   Adres   e-mail:   the8piotr@gmail.com  

2.   Nr   rachunku   bankowego   Sklepu:   (   PL   44114020040000340279477327]  

3.  Sprzedawca,  Freelancer  oraz  Kupujący  mogą  porozumiewać  się  ze  Sklepem  wyłącznie  za             
pośrednictwem  podanego  adresu  e-mail,  w  szczególności  podczas  realizacji  prawa  do  odstąpienia  od             

umowy   lub   składania   reklamacji.  
 

§   4  
WYMOGI   TECHNICZNE  

 
1.  Dla  prawidłowego  funkcjonowania  Sklepu  potrzebne  jest  ściągnięcie  aplikacji  na  telefon            
komórkowy  z  systemem  operacyjnym  Android  lub  iOS.  W  celu  działania  aplikacji  niezbędny  jest              

dostęp   do   sieci   Internet.   Przez   stronę   internetową   Sklepu   nie   można   złożyć   Zamówienia.   

2.  Dla  złożenia  Zamówienia  w  Sklepie,  poza  wymogami  określonymi  w  pkt  1,  niezbędne  jest  aktywne                

Konto.  

3.  UWAGA! Zdjęcia  oferowanych  Towarów  zostały  wykonane  w  taki  sposób,  aby  jak  najbardziej  oddać               
kolor  i  detale  graficzne  Towarów.  Jednak  prosimy  wziąć  pod  uwagę,  że  bardzo  duży  wpływ  na  odbiór                 

koloru  i  detali  graficznych  Towarów  mają  warunki  oświetleniowe  w  miejscu,  w  którym  będą  Towary               

eksponowane.  

4.  Kupujący  powinien  stosować  właściwe  środki  techniczne,  które  minimalizują  zagrożenia  wynikające            
z  publicznego  charakteru  sieci  Internet  oraz  korzystania  z  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną,  w              

szczególności  Kupujący  powinien  stosować  programy  antywirusowe  i  chroniące  tożsamość          
korzystających  z  sieci  Internet.  Sprzedawca  lub  Freelancer  nigdy  nie  zwraca  się  do  Kupującego  z  prośbą                
o   udostępnienie   mu   w   jakiejkolwiek   formie   hasła   do   Konta   w   Sklepie.  

 
§   5  

ZAKUPY   W   SKLEPIE  

 
1.  Ceny  Towarów  i  Usług  widoczne  w  Sklepie  są  podawane  w  polskich  złotych  i  są  całkowitymi  cenami                  
brutto  za  Towar  lub  za  Usługę  oraz  zawierają  podatek  VAT  w  stawce  wynikającej  z  obowiązujących                

przepisów  prawa.  O  wszelkich  dodatkowych  kosztach  związanych  z  realizacją  Zamówienia  Kupujący            
musi  zostać  poinformowany  przed  dokonaniem  płatności.  Sklep  zastrzega  możliwość  pobierania           

prowizji   przez   platformę   płatniczą.  

2.  Aby  rozpocząć  zakupy  w  Sklepie  Kupujący  jest  zobowiązany  do  założenia  Konta.  W  celu  założenia                
Konta  w  Sklepie,  należy  wypełnić  Formularz  rejestracji.  Niezbędne  jest  podanie  przez  Kupującego             

prawdziwych  danych,  przede  wszystkim  adresu  e-mail  potrzebnego  do  potwierdzenia  Zamówienia.           
Założenie  Konta  w  Sklepie  jest  darmowe.  Logowanie  na  Konto  odbywa  się  poprzez  podanie  loginu  i                
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hasła  ustanowionych  w  Formularzu  rejestracji.  Kupujący  zobowiązany  jest  do  wprowadzania  danych            

zgodnych   ze   stanem   faktycznym.   

3.  Po  założeniu  Konta,  należy  zalogować  się  do  Konta,  a  następnie  wybrany  do  kupienia  Towar  lub                 
Usługę  należy  dodać  do  Koszyka  w  Sklepie.  Następnie  Kupujący  wybiera  płatność  za  Zamówienie,  a               

także   podaje   dane   niezbędne   do   zrealizowania   złożonego   Zamówienia.  

4.  Zamówienie  zostaje  złożone  w  momencie  zaakceptowania  Regulaminu  przez  Kupującego  i            

uiszczenia  płatności.  Dodatkowo,  w  razie  działania  przez  Kupującego  w  charakterze  Konsumenta  jest             
on  zobowiązany  do  zaznaczenia  informacji  o  działaniu  w  charakterze  Konsumenta  i  wyrażeniu  zgody              
na  to,  że  po  wykonaniu  świadczenia  przez  Sprzedawcę  lub  Freelancera  traci  on  prawo  do  odstąpienia                

od  umowy.  W  razie  niedziałania  przez  Kupującego  w  charakterze  Konsumenta  jest  on  zobowiązany  do               
zaznaczenia   informacji   o   niedziałaniu   w   charakterze   Konsumenta.  

5.  Z  chwilą  potwierdzenia  Zamówienia  przez  Sprzedawcę  dochodzi  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży             

pomiędzy  Kupującym  a  Sprzedawcą.  Sprzedawca  ma  2  dni  robocze  na  potwierdzenie  Zamówienia.  Z              
chwilą  zaakceptowania  Zamówienia  przez  Freelancera  dochodzi  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży           
pomiędzy   Kupującym   a   Freelancerem.   

6.   Po   złożeniu   Zamówienia   przez   Kupującego   jego   modyfikacja   jest   niemożliwa.   

 
§   6   

SPRZEDAWCY  

 
1.  Sprzedawca  jest  zobowiązany  do  założenia  Konta.  Sprzedawca  może  prezentować  oferty  sprzedaży             
Towarów  lub  Usług  po  uprzednio  dokonanej  rejestracji  w  Sklepie  i  po  podaniu  swoich  danych               

identyfikacyjnych.  Sprzedawca  w  chwili  zakładania  Konta  jest  zobowiązany  do  potwierdzenia,  iż            

zapoznał   się   z   Regulaminem   oraz   go   akceptuje.  

2.  W  celu  oferowania  swoich  Towarów  lub  Usług  obejmujących  danych  cmentarz,  Sprzedawca  jest              
zobowiązany  do  zakupu  abonamentu  na  dany  cmentarz.  Wysokość  [170zł]  opłaty  abonamentowej            

wynosi:   170.zł   za   cmentarz.   Uiszczona   opłata   nie   podlega   zwrotowi.  

3.  W  razie  nieuiszczenia  opłaty  abonamentowej  Sprzedawca  nie  ma  możliwości  oferowania  Towarów             

lub   Usług   na   dany   cmentarz.  

4.  W  razie  usunięcia  Konta  przez  Sprzedawcę  w  trakcie  trwania  okresu  abonamentowego  Sprzedawcy              
nie   przysługuje   zwrot   środków   za   niewykorzystany   okres   abonamentowy.  

5.  Sprzedawca  ma  prawo  do  zmiany  cen  Towarów  lub  Usług,  wprowadzania  do  oferty  i  wycofywania                
Towarów  lub  Usług  oraz  przeprowadzania  i  odwoływania  promocji  na  Towary  lub  Usługi  oferowane  w               
Sklepie.   Zmiany   nie   dotyczą   złożonych   zamówień   oraz   potwierdzonych   do   realizacji.  

6.  Sprzedawca  jest  zobowiązany  do  oferowania  Towarów  i  Usług  wyłącznie  związanych  z  profilem              
Sklepu.  W  razie  oferowania  Towarów  lub  Usług  niezwiązanych  z  profilem  Sklepu,  Sklep  po  uprzednim               
wezwaniu   do   usunięcia   naruszeń   może   zablokować   Konto   Sprzedawcy.  

7.  Sprzedawcy  mogą  być  oceniani  przez  Kupujących,  co  będzie  odzwierciedlane  w  postaci             
przyznawanych   gwiazdek   za   jakość   Towarów   lub   Usługi.  

 

§   7   

FREELANCERZY  
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1.  Freelancer  jest  zobowiązany  do  założenia  Konta.  Freelancer  w  chwili  zakładania  Konta  jest              

zobowiązany   do   potwierdzenia,   iż   zapoznał   się   z   Regulaminem   oraz   go   akceptuje.  

2.  Freelancer  ma  prawo  do  wyboru  Zamówienia  złożonego  przez  Kupującego  w  celu  realizacji  tego               

Zamówienia.   

 

§   8   
PŁATNOŚCI  

 

1.   Za   złożone   Zamówienie   można   zapłacić   wyłącznie   za   pośrednictwem   platformy   płatniczej   Stripe.  

2.  Kupujący  płaci  za  Zamówienie  z  chwilą  jego  złożenia.  W  razie  braku  płatności  ze  strony  Kupującego                 
Koszyk  zostanie  opróżniony,  a  Kupujący  będzie  zobowiązany  do  ponownego  skompletowania           

Zamówienia.  

3.   Płatności   dokonane   przez   Kupującego   są   początkowo   księgowane   na   rachunku   bankowym   Sklepu.   

4.  Po  dokonanej  płatności  przez  Kupującego  Sprzedawca  potwierdzi  Kupującemu  przyjęcie           

Zamówienia.   

5.   Nie   jest   możliwe   złożenie   Zamówienia   z   płatnością   za   pobraniem.  

6.  Sklep  przekaże  Sprzedawcy  lub  Freelancerowi  płatność  dopiero  po  potwierdzeniu  realizacji            

zamówienia   zgodnie   z   §   9   Regulaminu.  

7.  Sklep  nie  ponosi  jakiejkolwiek  odpowiedzialności  w  razie  nieprawidłowego  działania  platformy            
płatniczej.  
 

§   9   
REALIZACJA   ZAMÓWIENIA  

 

1.   Maksymalny   termin   dostarczenia   Towarów   lub   wykonania   Usługi   wynosi   14   dni   od   daty   płatności.  

2.  W  sytuacji,  gdy  w  ramach  jednego  Zamówienia  Kupujący  zakupił  Towary  i  Usługi  o  różnym  terminie                 
realizacji,  Zamówienie  zostanie  zrealizowane  w  terminie  właściwym  dla  Towaru  lub  Usługi  o             

najdłuższym   terminie.  

3.  Sprzedawca  lub  Freelancer  może  zrealizować  Zamówienie  w  krótszym  terminie  po  dokonaniu             

dodatkowej   płatności   przez   Kupującego.  

4.  W  celu  prawidłowej  realizacji  Zamówienia  Kupujący  jest  zobowiązany  do  dokładnego  opisu  miejsca              

położenia   grobu   i   podania   innych   niezbędnych   szczegółów.  

5.   Dowodem   dokonania   zakupu   jest   faktura   VAT   lub   paragon   wystawiana   przez   Sprzedawcę.  

6.  Kupujący  dokonując  zakupu  w  Sklepie  upoważnia  automatycznie  Sprzedawcę  do  wystawienia            
faktury  VAT  bez  podpisu  Kupującego  i  przesłania  jej  drogą  elektroniczną  na  podany  przez  Kupującego               

adres   e-mailowy.  

7.  Miejscem  spełnienia  świadczenia  jest  miejsce  wskazane  przez  Kupującego  podczas  składania            

Zamówienia   dostawy   Towaru   lub   realizacji   Usługi.  

5  
 



8.  W  terminie  dwóch  dni  roboczych  od  daty  wykonania  Usługi  lub  dostawy  Towarów  Sprzedawca  lub                

Freelancer  są  zobowiązani  do  przesłania  fotografii  dokumentujących  realizację  Zamówienia.  Po           
uznaniu  przez  Sklep,  że  Zamówienie  zostało  prawidłowo  zrealizowane  dochodzi  do  przekazania            
Sprzedawcy  lub  Freelancerowi  płatności  przez  Sklep  po  potrąceniu  prowizji  na  rzecz  Sklepu  w              

wysokości  21%  od  wartości  Zamówienia.  Przekazanie  płatności  nastąpi  w  terminie  5  dni  roboczych  od               
dnia  uznania  realizacji  Zamówienia,  natomiast  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia                

przesłania   fotografii   dokumentujących   realizację   Zamówienia.  

9.  W  razie  nieprzesłania  fotografii  dokumentujących  realizację  Zamówienia  w  terminie  14  dni             

roboczych  od  daty,  w  której  Zamówienie  miało  zostać  zrealizowane,  uważa  się,  iż  Zamówienie  nie               

zostało   zrealizowane.  

10.  Szczegóły  związane  z  realizacją  Zamówienia,  takie  jak  np.  czas  palenia  się  zniczy,  miejsce               

umieszczenia   zniczy   lub   kwiatów,   możliwość   łączenia   Usług,   zostaną   opisane   w   ofercie   Sprzedawcy.  

11.  W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Usługi,  Kupujący  ma  prawo  poinformować  o              
powyższym  Sklep.  W  razie  potwierdzenia,  iż  Sprzedawca  lub  Freelancer  nie  wykonał  lub  nienależycie              

wykonał  Usługę,  to  płatność  zostanie  zwrócona  przez  Sklep  Kupującemu  na  zasadach  opisanych  w              
punkcie  10  powyżej.  W  opisywanym  przypadku  Sklep  ma  prawo  do  nałożenia  na  rzecz  Sprzedawcy               
lub  Freelancera  kary  umownej  w  wysokości [50]  zł  za  niezrealizowane  lub  nieprawidłowo             

zrealizowane   Zamówienie.  
 

§   10   

ANULOWANIE   ZAMÓWIENIA  
 

1.  Sklep  ma  prawo  do  anulowania  Zamówienia  przed  jego  realizacją.  Anulowanie  Zamówienia  może              

mieć  miejsce  w  szczególności  w  razie  przesłania  przez  Kupującego  niewyraźnego  zdjęcia  nagrobku  lub              

trudności   w   odnalezieniu   nagrobka.   

2.  W  razie  niepotwierdzenia  przez  Sprzedawcę  Zamówienia  w  terminie  2  dni  roboczych  od  daty               

złożenia   Zamówienia   przez   Kupującego,   Zamówienie   również   może   zostać   anulowane   przez   Sklep.  

3.  W  razie  anulowania  Zamówienia  Sklep  zwróci  Kupującemu  płatność  w  terminie  5  dni  roboczych  od                

powiadomienia  o  anulowaniu  Zamówienia  na  rachunek  bankowy,  z  którego  została  wysłana  płatność.             

Zwrot   płatności   nastąpi   na   zasadach   opisanych   w   §   9   pkt   10   Regulaminu.  

4.  W  razie  regularnego  niepotwierdzania  Zamówień  przez  Sprzedawcę  w  terminie,  Sklep  ma  prawo              

zablokować   Konto   Sprzedawcy,   ze   skutkami   przewidzianymi   w   §   6   pkt   4   Regulaminu.  

 

§   11   
PRAWO   ODSTĄPIENIA   OD   UMOWY  

 

1.  Konsument  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  zawartej  ze  Sprzedawcą  lub  Freelancerem  za              
pośrednictwem  Sklepu  w  terminie  14  dni  licząc  od  dnia  zawarcia  umowy  bez  konieczności  podania               
jakiejkolwiek  przyczyny. Jeżeli  Konsument  złożył  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  zanim            

Sprzedawca   przyjął   jego   ofertę,   oferta   przestaje   wiązać.  

2.  Aby  Konsument  mógł  skorzystać  z  prawa  odstąpienia  od  umowy  musi  poinformować  Sprzedawcę  w               
drodze  jednoznacznego  oświadczenia.  Poinformowanie  o  odstąpieniu  od  umowy  odbywa  się  za            
pośrednictwem   Sklepu.  
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3.  Konsument  może  skorzystać  z  wzoru  formularza  odstąpienia  od  umowy  umieszczonego  na  końcu              

Regulaminu,   jednak   nie   jest   to   obowiązkowe.  

4.  W  razie  odstąpienia  od  zawartej,  ale  niewykonanej  przez  Sprzedawcę  umowy,  Sklep  zwróci              
Kupującemu  płatność  w  terminie  siedmiu  dni  roboczych  na  rachunek  bankowy,  z  którego  została              

wysłana   płatność.   W   przypadku   odstąpienia   od   umowy   Sklep   nie   pobierze   od   Sprzedawcy   prowizji.  

5.  Prawo  do  odstąpienia  od  umowy  zawartej  na  odległość nie  przysługuje  Konsumentowi  w              
szczególności   w   odniesieniu   do   umowy:  

1)  o  świadczenie  usług,  jeżeli  Sprzedawca  lub  Freelancer  wykonał  w  pełni  usługę  za  wyraźną  zgodą                
Konsumenta,  który  został  poinformowany  przed  rozpoczęciem  świadczenia,  że  po  spełnieniu           
świadczenia   przez   przedsiębiorcę   utraci   prawo   odstąpienia   od   umowy;  

2)  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana,  wyprodukowana  według           
specyfikacji   Konsumenta   lub   służąca   zaspokojeniu   jego   zindywidualizowanych   potrzeb;  

3)  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  ulegająca  szybkiemu  zepsuciu  (np.  kwiaty)  lub  mająca               
krótki   termin   przydatności   do   użycia;  

4)  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;  

5)  w  której  przedmiotem  świadczenia  są  rzeczy,  które  po  dostarczeniu,  ze  względu  na  swój  charakter,                
zostają   nierozłącznie   połączone   z   innymi   rzeczami.  

6.  Prawo  odstąpienia  od  umowy  zawartej  na  odległość  nie  przysługuje  podmiotowi  innemu  niż              

Konsument.  

7.  Z  chwilą  przyjęcia  Zamówienia  przez  Freelancera  do  realizacji  Konsument  nie  ma  prawa  do               
odstąpienia   od   umowy.  

 
§   12   

REKLAMACJE  

 
1.  W  przypadku  wystąpienia  wady  Towaru  lub  niewykonania  albo  nienależytego  wykonania  Usługi             
przez  Sprzedawcę  lub  Freelancera  Kupujący  ma  możliwość  złożenia  reklamacji  do  Sklepu  zgodnie  z              

przepisami  Kodeksu  cywilnego,  w  tym  przepisów  o  rękojmi  lub  gwarancji,  o  ile  gwarancja  została               
udzielona.  Reklamacje  mogą  być  składane  wyłącznie  na  adres  e-mail  Sklepu  podany  w  §  3               

Regulaminu.  

2.  Jeśli  na  Towar  została  udzielona  dodatkowo  gwarancja,  informacja  o  niej,  a  także  o  jej  warunkach,                 

jest   dostępna   w   opisie   Produktu   u   Sprzedawcy.  

3.  Rozpatrzenie  reklamacji  nastąpi  w  terminie  do  14  dni.  W  tym  terminie  Sprzedawca  lub  Freelancer                

jest   zobowiązany   do   zajęcia   stanowiska   w   przedmiocie   reklamacji   i   przekazania   go   Sklepowi.   

4.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  paragrafie  zastosowanie  znajdą  odpowiednie  przepisy            

o   rękojmi   za   wady   z   Kodeksu   cywilnego.  

5.  W  przypadku,  gdy  postępowanie  reklamacyjne  nie  przyniesie  oczekiwanego  przez  Konsumenta            

rezultatu,  Konsument  może  skorzystać  m.in.  z  pomocy  mediatora,  stałego  polubownego  sądu            
konsumenckiego,   miejskiego   lub   powiatowego   rzecznika   konsumentów.  
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6.  W  razie  ponawiających  się  uzasadnionych  reklamacji  ze  strony  Kupujących  lub  braku  udzielenia              

odpowiedzi  na  reklamację  przez  Sprzedawcę  lub  Freelancera,  Sklep  ma  prawo  zablokować  Konto             
danego  Sprzedawcy  lub  Freelancera,  ze  skutkami  dla  Sprzedawców  przewidzianymi  w  §  6  pkt  4               
Regulaminu.  

7.  Kupujący,  Sprzedawcy  i  Freelancerzy  mają  prawo  składania  reklamacji  w  związku  z             
funkcjonowaniem   Sklepu   na   adres   e-mail   podany   w   §   3   Regulaminu.  

8.  Sklep  nie  ponosi  odpowiedzialności  majątkowej  wobec  Kupującego  w  razie  zasadności  złożonej             

przez  niego  reklamacji  dotyczącej  działania  Sprzedawcy  lub  Freelancera.  Wyłącznie  odpowiedzialnym           
z  tytułu  rękojmi  za  wady  oraz  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Usługi  wobec               
Kupującego   jest   dany   Sprzedawca   lub   Freelancer.  

 
§   13  

DANE   OSOBOWE  
 

1.   Administratorem   danych   osobowych   Kupujących   jest   Sklep.  

2.  Dane  osobowe  Kupujących  zbierane  przez  administratora  zbierane  są  w  celu  realizacji  Umowy              
Sprzedaży,   a   jeżeli   Kupujący   wyrazi   na   to   zgodę   -   także   w   celu   marketingowym.  

3.  Odbiorcami  danych  osobowych  Kupujących  mogą  być  Sprzedawcy  lub  Freelancerzy  w  zakresie             
niezbędnym  dla  realizacji  Umowy  Sprzedaży.  Dodatkowo  administrator  udostępnia  zebrane  dane           
osobowe   Kupującego   wybranemu   podmiotowi   obsługującemu   płatności   w   Sklepie.  

4.   Kupujący   ma   prawo   dostępu   do   treści   swoich   danych   oraz   ich   poprawiania.  

5.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  niepodanie  danych  osobowych           
niezbędnych  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  skutkuje  brakiem  możliwości  zawarcia  tejże  umowy  i             

realizacji   Zamówienia.  

6.  Zabronione  jest  podawanie  danych  osobowych  przez  Sprzedawców  lub  Freelancerów  Kupującym.            
W  razie  przekazania  takich  danych  Sklep  ma  prawo  zablokować  Konto  danego  Sprzedawcy  lub              

Freelancera.  

 
§   14   

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE  
 

1.  Zakazane  jest  dostarczanie  przez  Kupującego,  Sprzedawcę  i  Freelancera  treści  o  charakterze             

bezprawnym.  

2.  Sprzedawca,  Kupujący  i  Freelancer  mają  prawo  do  usunięcia  Konta  bez  podawania  przyczyny,  ze               

skutkami   dla   Sprzedawców   przewidzianymi   w   §   pkt   4   Regulaminu.  

3.  W  razie  nieujęcia  danego  cmentarza  w  Sklepie,  Sprzedawca,  Kupujący  i  Freelancer  mają  prawo               
zaproponować   Sklepowi   dodanie   danego   cmentarza   do   obsługi.  

4.  Każdorazowo  składane  w  Sklepie  Zamówienie  stanowi  odrębną  umowę  sprzedaży  i  wymaga             

osobnej   akceptacji   Regulaminu.   Umowa   zawierana   jest   w   celu   realizacji   Zamówienia.  

5.   Umowy   zawierane   na   podstawie   Regulaminu   zawierane   są   w   języku   polskim.   

6.  W  przypadku  ewentualnego  sporu  z  Kupującym  nie  będącym  Konsumentem  sądem  właściwym             
będzie  sąd  powszechny  określony  według  przepisów  ustawy  z  dnia  17  listopada  1964  r.  Kodeks               
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postępowania  cywilnego.  W  razie  sporów  związanych  z  realizacją  Umów  Sprzedaży  lub  realizacją             

Regulaminu   właściwe   jest   prawo   polskie.  

7.  Sklep  nie  ponosi  odpowiedzialności  w  razie  swojego  niefunkcjonowania  z  powodu  siły  wyższej,  w               
szczególności  katastrof  naturalnych,  działań  wojennych,  awarii  sieci  Internet,  przerw  w  dostawach            
energii  elektrycznej.  Sklep  nie  ponosi  również  jakiejkolwiek  odpowiedzialności  w  razie  podania  przez             

Sprzedawcę  lub  Freelancera  nieprawidłowych  danych  (np.  nieprawidłowego  numeru  konta)  lub  w            
razie   czynów   bezprawnych   Sprzedawcy   lub   Freelancera,   o   których   Sklep   miał   prawo   nie   wiedzieć.  

8.  Żadne  z  postanowień  Regulaminu  nie  wyłącza  lub  w  żadnym  stopniu  nie  ogranicza  uprawnień               

Konsumenta   wynikających   z   obowiązujących   przepisów   prawa.  

9.  Sklep  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu.  Wszystkie  zamówienia  przyjęte  do  realizacji  przed              
dniem  wejścia  w życie  nowego  Regulaminu  są  realizowane  na  podstawie  Regulaminu,  który            

obowiązywał  w dniu  składania  zamówienia  przez  Kupującego.  Zmiana  Regulaminu  wchodzi  w życie           
w terminie  7  dni  od  dnia  opublikowania  na  Stronie  Internetowej  Sklepu.  Sklep  poinformuje             
Kupujących,  Sprzedawców  i  Freelancerów  na  7  dni  przed  wejściem  w życie  nowego  Regulaminu             
o zmianie  Regulaminu  za  pomocą  wiadomości  przesłanej  drogą  elektroniczną  zawierającej  odnośnik           

do  tekstu  zmienionego  Regulaminu.  W razie,  gdy  Kupujący,  Sprzedawca  lub  Freelancer  nie  akceptuje             
nowej  treści  Regulaminu  obowiązany  jest  zawiadomić  o tym  fakcie  Sklep,  co  skutkuje  usunięciem             

Konta   ze   Sklepu,   w   tym   ze   skutkami   dla   Sprzedawców   przewidzianymi   w   §   6   pkt   4   Regulaminu.  

10.   Regulamin   jest   ważny   od   dnia   1   sierpnia   2020 r.  
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Załącznik   nr   2   do   Regulaminu  

Lista   cmentarzy   obsługiwanych   przez   Sklep  
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