
Regulaminsklepuinternetowego 

§1 
Postanowieniawstępne 

1. Sklep internetowy www.rosa-mystica.shoplo.com, dostępny pod adresem
internetowym www.rosa-mystica.pl prowadzonyjestprzezFundacjęRosaMysticaz
siedzibą we Wrocławiu wpisaną do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd
Rejonowy Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu,
podnumeremKRS0000861235,NIP8982260450,REGON387088271. 
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
odległośćzapośrednictwemSklepu. 


§2 
Definicje 

1. Konsument-osobafizycznazawierającazeSprzedawcąumowęwramachSklepu,
której przedmiot niejestzwiązanybezpośredniozjejdziałalnościągospodarcząlub
zawodową. 
2. Sprzedawca – Fundacja Rosa Mystica z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braci
Gierymskich 92, kod pocztowy 51-640 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru
Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego we Wrocławiu, pod numerem KRS 0000861235, NIP 8982260450,
REGON387088271. 
3. Klient- każdypodmiotdokonującyzakupówzapośrednictwemSklepu. 
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonującawewłasnymimieniudziałalnośćgospodarczą,którakorzystazeSklepu. 
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowymw
 ww.rosa-mystica.pl 
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większejliczbyśrodkówporozumiewaniasięnaodległośćdochwilizawarciaumowy
włącznie. 
7. Regulamin- niniejszyregulaminSklepu. 
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lubProduktówzeSprzedawcą. 
9. Formularz zamówienia - interaktywnyformularzdostępnywSklepieumożliwiający
złożenieZamówienia,wszczególnościpoprzezdodanieProduktówdoKoszykaoraz
określeniewarunkówUmowySprzedaży,wtymsposobudostawyipłatności. 
10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
KlientaProduktydozakupu,atakżeistniejemożliwośćustaleniaimodyfikacjidanych
Zamówienia,wszczególnościilościproduktów. 



11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będącaprzedmiotemUmowy
SprzedażymiędzyKlientemaSprzedawcą. 
12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu-umowęoświadczenie
usługiumowęodzieło. 

§3 
KontaktzeSklepem 

1.
2.
3.
4.
5.

AdresSprzedawcy:ul.BraciGierymskich,51-640Wrocław. 
Adrese-mailSprzedawcy:k ontakt@rosa-mystica.pl. 
NumertelefonuSprzedawcy:509774 414. 
NumerrachunkubankowegoSprzedawcy08114020040000390280481389. 
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonówpodanychwniniejszymparagrafie. 


§4 
Wymaganiatechniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówieńnaProdukty,niezbędnesą: 
a. urządzeniekońcowezdostępemdosieciInternetiprzeglądarkąinternetową 
b. aktywnekontopocztyelektronicznej(e-mail), 
c. włączonaobsługaplikówcookies, 
d. zainstalowanyprogramFlashPlayer. 

§5 
Informacjeogólne 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnościąSklepuinternetowegozinfrastrukturątechnicznąKlienta. 
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówieńprzezKlientanaProduktyznajdującesięwasortymencieSklepumożliwe
jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających
realizacjęZamówieniabezzakładaniaKonta. 
3. CenypodanewSklepiesąpodanewpolskichzłotychisącenamibrutto. 
4. Nakońcową(ostateczną)kwotędozapłatyprzezKlientaskładasięcenazaProdukt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
którejKlientjestinformowanynastronachSklepuwtrakcieskładaniaZamówienia,w
tymtakżewchwiliwyrażeniawolizwiązaniasięUmowąSprzedaży. 


§6 
ZasadyskładaniaZamówienia 




WceluzłożeniaZamówienianależy: 
1. wybrać Produkt będącyprzedmiotemZamówienia,anastępniekliknąćprzycisk„Do
koszyka”(lubrównoznaczny); 
2. zalogowaćsięlubskorzystaćzmożliwościzłożeniaZamówieniabezrejestracji; 
3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bezrejestracji-wypełnićFormularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który
ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
Produktu),wpisaćdanedofaktury,jeślisąinneniżdaneodbiorcyZamówienia, 
4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzićzamówienie,klikającwlinkprzesłanywwiadomoście-mail, 
5. wybraćjedenzdostępnychsposobówpłatnościiwzależnościodsposobupłatności,
opłacićzamówieniewokreślonymterminie,zzastrzeżeniem§7pkt3. 

§7 
Oferowanemetodydostawyorazpłatności 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu: 
a. Przesyłkapocztowa 
b. Przesyłkakurierska 
c. Odbiórosobistydostępnypodadresem:ul.BraciGierymskich,51-640Wrocław. 
2. Klientmożeskorzystaćznastępującychmetodpłatności: 
a. PłatnośćprzelewemnakontoSprzedawcy 
b. Płatnościelektroniczne 
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
płatnościznajdująsięzastronachSklepu. 

§8 
Wykonanieumowysprzedaży 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednimzłożeniuprzezKlientaZamówieniazapomocąFormularzazamówieniaw
Sklepieinternetowymzgodniez§6Regulaminu. 
2. PozłożeniuZamówieniaSprzedawcaniezwłoczniepotwierdzajegootrzymanieoraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podanywtrakcieskładania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia iojegoprzyjęciudorealizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymaniaprzezKlienta
powyższejwiadomoście-mailzostajezawartaUmowaSprzedażymiędzyKlientema
Sprzedawcą. 
3. WprzypadkuwyboruprzezKlienta: 
płatnościprzelewem,płatnościelektronicznych,Klientobowiązanyjestdodokonania
płatności-wprzeciwnymraziezamówieniezostanieanulowane. 
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie
wysłany przez Sprzedawcę w terminie trzech dni (z zastrzeżeniem ustępu 5




niniejszego paragrafu) od dnia zaksięgowania płatności w Sprzedawcy, w sposób
wybranyprzezKlientapodczasskładaniaZamówienia. 
5. PoczątekbieguterminudostawyProduktudoKlientaliczysię: 
w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności
elektronicznejoddniauznaniarachunkubankowegoSprzedawcy. 
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie
gotowydoodbioruprzezKlientawterminiewskazanymwopisieProduktu.Ogotowości
Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę
poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
ZamówieniaadrespocztyelektronicznejKlienta. 
7.DostawaProduktuodbywasięwyłącznienatereniePolski. 
8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce
„Kosztydostawy”orazwtrakcieskładaniaZamówienia,wtymtakżewchwiliwyrażenia
przezKlientawolizwiązaniasięUmowąSprzedaży. 
9.OdbiórosobistyProduktuprzezKlientajestbezpłatny. 

§9 
Prawoodstąpieniaodumowy 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiekprzyczyny. 
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowilubwskazanejprzezniegoosobieinnejniżprzewoźnik. 
3. WprzypadkuUmowy,któraobejmujewieleProduktów,któresądostarczaneosobno,
partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej
rzeczy,partiilubczęści. 
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanieprzezKonsumentaoświadczeniaprzedupływemtegoterminu. 
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub
przezzłożenieoświadczenianastronieinternetowejSprzedawcy-danekontaktowe
Sprzedawcyzostałyokreślonew§3. 
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta
adrese-mailpotwierdzenieotrzymaniaoświadczeniaoodstąpieniuodUmowy. 
7. SkutkiodstąpieniaodUmowy: 
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą. 
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
KonsumentaoodstąpieniuodUmowy,wszystkiedokonaneprzezniegopłatności,w
tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposóbdostarczeniaoferowanyprzezSprzedawcę. 




c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
jakie zostałyprzezKonsumentaużytewpierwotnejtransakcji,chybażeKonsument
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z
żadnymikosztami. 
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależnościodtego,którezdarzenienastąpiwcześniej. 
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę oodstąpieniuodUmowy.Terminzostaniezachowany,jeśliKonsument
odeśleProduktprzedupływemterminu14dni. 
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu,jeślizewzględunaswójcharakterProdukttenniemógłzostaćwzwykłym
trybieodesłanypocztą. 
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystaniazniegowsposóbinnyniżbyłotokoniecznedostwierdzeniacharakteru,
cechifunkcjonowaniaProduktu. 
8. WprzypadkugdyzewzględunacharakterProduktuniemożeonzostaćodesłanyw
zwykłymtrybiepocztą,informacjaotym,atakżeokosztachzwrotuProduktu,będzie
sięznajdowaćwopisieProduktuwSklepie. 


§10 
Reklamacjaigwarancja 

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty udostępnione na stronie internetowej, na
którejjestszczegółowoopisanykażdystanProduktu. 
2. WprzypadkuwystąpieniawadyzakupionegouSprzedawcytowaruKlientmaprawo
doreklamacjiwoparciuoprzepisydotyczącerękojmiwkodeksiecywilnym. 
3. Reklamacjęnależyzgłosićpisemnielubdrogąelektronicznąnapodanewniniejszym
RegulaminieadresySprzedawcy. 
4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podanyw§3niniejszegoRegulaminu. 


§11 
DaneosobowewSklepieinternetowym 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowegojestSprzedawca. 
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowegozbieranesąwcelurealizacjiUmowySprzedaży,ajeżeliKlientwyrazinato
zgodę-takżewcelumarketingowym. 
3. OdbiorcamidanychosobowychKlientówSklepuinternetowegomogąbyć: 
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłkąpocztowąlubprzesyłkąkurierską,Administratorudostępniazebranedane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłkinazlecenieAdministratora. 



b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznychlubkartąpłatnicząAdministratorudostępniazebranedaneosobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym. 
4.Klientmaprawodostępudotreściswoichdanychorazichpoprawiania. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiemmożliwościzawarciatejżeumowy. 

§12 
Postanowieniakońcowe 

1.UmowyzawieranepoprzezSklepinternetowyzawieranesąwjęzykupolskim. 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyntojest:zmianyprzepisówprawa,zmianysposobówpłatnościidostaw-wzakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianieSprzedawcapoinformujeKlientazconajmniej7dniowymwyprzedzeniem. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnieobowiązująceprzepisyprawapolskiego,wszczególności:Kodeksucywilnego;
ustawy o świadczeniuusługdrogąelektroniczną;ustawyoprawachkonsumenta,ustawyo
ochroniedanychosobowych. 




