
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.karoladamek.pl 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Serwis internetowy działający pod adresem www.karoladamek.pl prowadzony jest przez Karola Adamek 
wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ADAMEK Consulting Karol Adamek wpisaną do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Kotwasice 22A, 62-709 Malanów, NIP: 
6681411953, REGON: 311061245, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@karoladamek.pl, telefon: 506 366 906. 
1.2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
1.3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis karoladamek.pl, zasady 
świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb 
postępowania reklamacyjnego. 
1.4. Każdy osoba korzystająca z bloga lub pobierająca pliki ze sklepu z chwilą podjęcia czynności w serwisie 
karoladamek.pl zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
1.5. Wszystkie nazwy handlowe firm i usług oraz ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem 
karoladamek.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi 
znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem 
karoladamek.pl użyte są w celach informacyjnych. 
1.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy 
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 
r., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 
2. Zamówienia 
2.1. Przyjmujemy zamówienia z tereny całego kraju. 
2.2. Prowadzimy sprzedaż plików z wykorzystaniem sklepu internetowego, gdzie można dokonywać zakupów 24 godziny 
na dobę. 
2.3. Przyjmujemy również zamówienia na wzory i dokumenty telefonicznie pod numerem +48 506 366 906 oraz drogą 
mailową pod adresem info@karoladamek.pl 
2.4. Zamówienia telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej, przyjmowane są od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 16:00. 
2.5. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane założenie konta. Sprzedaż elektroniczna plików odbywa się w trybie 
kupuję i płacę. 
2.6. Po dokonaniu wyboru odpowiednich plików, użytkownikowi ukazuje się podsumowanie. Dokonanie płatności jest 
jednoznaczne z potwierdzeniem zamówienia. 
2.7. Po dokonaniu płatności zamówione pliki zostają automatycznie pobrane na urządzenie użytkownika kupującego. 
 
3. Warunki sprzedaży 
3.1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy produkcie w chwili 
złożenia przez Użytkownika zamówienia jest wiążąca. 
3.2. Serwis karoladamek.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania 
nowych produktów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. 
3.3. Użytkownik po dokonaniu zakupu może żądać faktury VAT, o czym powinien poinformować serwis (sprzedawcę), 
korzystając z funkcji „dodaj notatkę” lub kontaktując się z serwisem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 
3.4. Klient ma prawo wyboru formy płatności ze wszystkich dostępnych w serwisie. W przypadku braku możliwości 
dokonania płatności z wykorzystaniem dostępnych form w serwisie, konieczny jest kontakt z serwisem (sprzedawcą) w 
celu ustalenia indywidualnej formy dokonania transakcji. 
3.5. Na stronie produktowej każdego produktu (dokumentu, pliku) serwis zamieszcza informację określającą format, w 
którym plik cyfrowy został zapisany. 
3.6. Każdy produkt cyfrowy zakupiony w serwisie można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w 
którym plik cyfrowy został pobrany. 
 
4. Warunki zwrotu zakupionych towarów 
4.1. Produkty cyfrowe w postaci plików cyfrowych zawierających wzory dokumentów, gotowe formularze oraz inne 
opracowane dokumenty są wytworami autorskimi, stąd też nie podlegają prawu zwrotu. Użytkownik po dokonaniu 
płatności automatycznie otrzymuje zakupiony plik na swoje urządzenie. W związku z czym, mimo zgłoszenia chęci 
zwrotu, produkt może pozostać w jego posiadaniu. 
4.2. Użytkownik ma prawo korzystać z zakupionych produktów cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
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4.3. Użytkownik nie jest upoważniony do rozpowszechniania zakupionych produktów cyfrowych. 
4.4. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z zakupionych przez niego 
produktów cyfrowych. 

 
5. Reklamacje 
5.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że produkt cyfrowy jest uszkodzony (nie otwiera 
się lub próba otwarcia zgłasza błąd).   
5.2. Serwis rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego lub drogą poczty 
elektronicznej i przesyła użytkownikowi poprawne pliki zgodnie z dokonanym przez użytkownika zakupem. 
5.3. Kontakt do zgłaszania reklamacji: tel. 506 366 906 lub e-mail: info@karoladamek.pl 

 
6. Postanowienia końcowe 
6.1. Użytkownik poprzez dokonanie zakupu oraz płatności oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę 
na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym 
podmiotom i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu obsłużenia procesu płatności, wystawienia faktury oraz kontaktu 
w przypadku rekalmacji.   
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Serwis www.karoladamek.pl jest firma ADAMEK 
Consulting Karol Adamek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz 
adres do doręczeń: Kotwasice 22A, 62-709 Malanów, NIP: 6681411953, REGON: 311061245, adres poczty elektronicznej 
(e-mail): info@karoladamek.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą. 
2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z 
ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu www.karoladamek.pl 
 
II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 
 
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi transakcji sprzedaży i płatności oraz do celów informacyjnych i 
księgowych. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO). 
2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu 
przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu 
bezpośredniego. 
3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji usług, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia 
roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do 
czasu odwołania zgody. 
4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, 
ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem 
dokonania zakupu lub zamówienia usługi, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia 
produktu lub usługi w Serwisie. 
6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w 
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
a) przetwarzane zgodnie z prawem, 
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi 
celami, 
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci 
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 
III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 



1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: 
info@karoladamek.pl 
 
IV. PLIKI "COOKIES" 
1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" 
znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających 
autoryzacji. 
3.Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich 
uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” 
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych 
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu 
Serwisu www.karoladamek.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa 
polskiego. 
4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2020 roku. 
 
 
 
 
 

 

mailto:kontakt@eventor.pl

