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REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWEET MESSAGE 
 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Sprzedawcą towarów jest Renata Kruk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Sweet 
Message – Renata Kruk, ul. Lotniskowa 22B, 32-080 Zabierzów, NIP: 6782713845, REGON: 
363568529, zwana dalej Sprzedawcą 

2. Pod adresami www.sweet-message.pl oraz www.sweetmessage.pl Sprzedawca prowadzi sklep 
internetowy oferujący sprzedaż detaliczną wyrobów czekoladowych skierowanej do konsumentów 
oraz przedsiębiorców zwanych dalej Zamawiającym. 

3. Sprzedawca zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych i innych i prowadzi sprzedaż 
wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie krajów UE wyszczególnionych w 
zakładce „SPOSÓB DOSTAWY” 

4. Ze względu na specyfikę produktów będących przedmiotem sprzedaży, Sprzedawca ma prawo nie 
przyjąć zamówienia do realizacji poza terytorium Polski, jeżeli z okoliczności wynika, że z uwagi na 
znaczną odległość miejsca zamieszkania lub siedziby Zamawiającego istnieje duże 
prawdopodobieństwo uszkodzenia lub zepsucia towaru. 

5. Kontakt ze sklepem www.sweet-message.pl i www.sweetmessage.pl jest możliwy za 
pośrednictwem:  
a. e-maila: biuro@sweet-message.pl; 
b. tel: +48 697 698 626, w godzinach od 9:00 do 15:00 (w dni robocze - od poniedziałku do 

piątku). 
6. Informacje o towarach oraz ich ceny zamieszczone na stronie Sprzedającego stanowią 

zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami - dalej jako Kodeks Cywilny) i nie 
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 lub 543 Kodeksu Cywilnego.  

7. Ceny oferowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie 
zawierają kosztów wysyłki, które dostępne są w zakładce „sposób dostawy”, stanowiącej integralną 
część niniejszego Regulaminu. 

8. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia 
zamówienia do realizacji, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego wiadomości e-mail. 
Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, 
a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu. 

 
 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 
 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego. 

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu. 
3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu i 

można je składać za pośrednictwem stron: www.sweet-message.pl, www.sweetmessage.pl o 
dowolnej porze i dniu tygodnia, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, a 
także w soboty, w niedziele oraz w święta, będą realizowane w następnym dniu roboczym. 

4. Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia za pośrednictwem lub e-maila. 
5. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia w sklepie Sprzedawcy stanowi ofertę zakupu 

w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i składa się z następujących czynności: 
a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach sklepu Sprzedawcy poprzez dodanie 

ich do koszyka (kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”); 
b. w zakładce „napisz wiadomość” znajdują się „dodatkowe opcje”, które są dostępne po 

kliknięciu przycisku „wybierz papier pakowy” oraz „załącz dodatkową wiadomość”– wybór 
dodatków akceptowany jest poprzez kliknięcie na przycisk „dodaj do koszyka”. Dodatek po 
dodaniu do koszyka jest wyświetlany jako osobna pozycja w koszyku; 

c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy; 
d. zalogowania na Konto bądź podania danych wymaganych do realizacji zamówienia; 
e. akceptacji niniejszego Regulaminu; 
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f. potwierdzenie zamówienia (kliknięcie przycisku "zamów z obowiązkiem zapłaty "), dokonanie 
zamówienia powoduje powstanie po stronie Kupującego obowiązku zapłaty ceny za 
zamówienie. 

6. Przed złożeniem przez Zamawiającego zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie 
zamówienia zawierające następujące informacje: 
a. zamówione towary; 
b. jednostkowa oraz łączna cena zamówionych towarów, w tym kosztów dostawy oraz 

ewentualnych dodatkowych kosztów związanych zamówieniem towaru przez Zamawiającego. 
7. Po dokonaniu przez Zamawiającego zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie 

zamówienia zawierające następujące informacje: 
a. dane Zamawiającego,  
b. adres dostawy; 
c. wybrany sposób płatności; 
d. wybrany sposób dostawy;  
e. numer zamówienia. 

8. Modyfikowanie elementów zamówienia oraz danych jest możliwe do chwili dokonania zamówienia. 
Ewentualna późniejsza zmiana danych jest możliwa jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym 
drogą elektroniczną, do chwili wysłania zamówienia przez Sprzedającego na adres dostawy. 
Sprzedający może odmówić dokonania zmiany zamówionego towaru bez podania przyczyn. 

9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 3 dni roboczych, wysyła wiadomość 
e-mail na podany przez Zamawiającego adres e-mail w celu potwierdzenia zaakceptowania przez 
Sprzedającego zamówienia, co prowadzi do zawarcia umowy. Wiadomość e-mail będzie 
zawierała:  
a. podsumowanie informacji na temat zamówienia; 
b. odmowy przyjęcia zamówienia, co prowadzi do nie zawarcia umowy; 
c. przedstawienia propozycji zmian w ofercie wynikających w szczególności z braku możliwości 

dostarczenia zamówionego towaru, do zawarcia umowy na podstawie zmienionej oferty, 
konieczna jest jej akceptacja przez Zamawiającego, jeżeli akceptacja przez Zamawiającego 
nie nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, oferta wygasa. 

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Zamawiającego 
w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do 
adresata. W sytuacji wskazania przez Kupującego nieprawidłowego adresu bądź nieodebrania 
zamówienia dostarczonego pod wskazany przez Zamawiającego adres, Zamawiającego obciążają 
koszty zwrotu przesyłki oraz ewentualnie ponownej dostawy zamówienia pod ten sam lub inny 
adres. 

11. W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedawcy z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu 
doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym 
terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu 
zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od 
powrotu do magazynów kuriera, poczty lub Sprzedawcy. 

 
 

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ  
 

1. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji 
przez Sprzedawcę. 

2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego produktu 
lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego terminie. W 
przypadku zamówień opłaconych przez Zamawiającego, a nie przyjętych do realizacji przez 
Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Zamawiającego kwoty w 
terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego o nie przyjęciu zamówienia do realizacji. 
W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich, dla których została zawarta 
umowa sprzedaży. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Zamawiający podał 
niepełne lub nieprawdziwe dane oraz gdy treść przesyłki zawiera sformułowania mogące być 
uznane przez Sprzedającego za obraźliwe lub niestosowne. 

4. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca 
dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie 
zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie. 
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5. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od momentu 
zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności 
elektronicznych lub potwierdzenia zgodności zamówienia przez Zamawiającego. 

6. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówienia za pośrednictwem 
firmy kurierskiej DPD (przesyłka kurierska). 

 
 

IV. DOSTAWA 
 

1. Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego przez 
Zamawiającego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym 
zakresie przez firmę kurierską DPD (regulaminy firmy kurierskiej dostępne są na stronie: 
www.dpd.com.pl). Szczegóły dotyczące terminów realizacji dostaw, dostępne są w zakładce 
„sposób dostawy”, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 

2. Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do czwartku. Godziny dostaw 
przesyłek określa firma kurierska DPD (regulaminy firmy kurierskiej dostępne są na stronie: 
www.dpd.com.pl). 

3. Firma kurierska podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata 
pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Zamówienia wysyłane na adresy firm mogą zostać 
doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych. 

4. Po realizacji zamówienia informacja o zamówieniu i czasie jego doręczenia dostępne są na stronie 
firmy kurierskiej (regulaminy firmy kurierskiej dostępne są na stronie: www.dpd.com.pl).  

5. Do każdego zamówienia stosownie do wyboru Zamawiającego Sprzedawca wystawia paragon 
fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku nie zamówienia faktury przez Zamawiającego Sprzedawca 
wystawia paragon. W takim przypadku wystawnie faktury w późniejszym terminie nie jest możliwe. 

6. Złożenie zamówienia w sklepie Sprzedawcy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie 
faktury VAT w postaci elektronicznej. Wysłanie faktury następuje po doręczeniu zamówienia. 

7. W przypadku wyboru przez Zamawiającego dodatkowych opcji do zamówienia w postaci kartki z 
dodatkową wiadomością (dedykacją), Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej 
treść. 

8. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta. Wygląd zewnętrzny - w 
szczególności kolory produktów przedstawione na zdjęciach  na stronie internetowej Sprzedawcy 
mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. 
Zamawiający powinien zapoznać się z opisem produktu, który zamierza zamówić, w szczególności 
czy odpowiada on jego oczekiwaniom. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający może 
mailowo (biuro@sweet-message.pl) lub telefonicznie (+48 697698626) zwrócić się do Sprzedawcy 
z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące produktu.  

9. Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków, urzędów administracji publicznej są doręczane 
do recepcji lub sekretariatu. 
 
 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie: 

1. kartą kredytową - poprzez internetowy system płatności internetowych dotpay, 
2. przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy:  

Raiffeisen Polbank Renata Kruk, nr. rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3214 7046  
(w tytule przelewu należy podać numer zamówienia). 
 
 

VI. WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ 
 

1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które na terenie Polski wynoszą:  
a. PLN 14,90 PLN dla przesyłki kurierskiej; 
b. od 39 PLN dla wysyłek do wybranych krajów EU szczegóły. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę. Zmiany te nie dotyczą zamówień 
przyjętych do realizacji. 
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VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWROT TOWARU, REKLAMACJE 
 

1. Zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Kupujący, 
będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w 
celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) 
może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od umowy odstąpić bez podawania przyczyny 
i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy.  

2. Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przepisów tej 
ustawy nie stosuje się między innymi do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli 
konsument (Kupujący) jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu 
złotych. 

3. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo 
odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje 
konsumentowi (Kupującemu) między innymi w odniesieniu do umów: 
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji konsumenta (Kupującego) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 
potrzeb;  

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki 
termin przydatności do użycia; 

c. 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. 

4. Z zastrzeżeniem ograniczeń zastosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 
konsumenta o których mowa w punkcie VII ust. 1-3 Regulaminu dla skuteczności odstąpienia od 
umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sprzedającego przed 
upływem wskazanego powyżej terminu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zamówieniem. 

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń zastosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 
konsumenta o których mowa w punkcie VII ust. 1-3 Regulaminu w razie odstąpienia od umowy, 
umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w 
stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący 
wysyła towar na własny koszt. 

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń zastosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 
konsumenta o których mowa w punkcie VII ust. 1-3 Regulaminu zwrot towaru powinien nastąpić 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli 
Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od 
dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla 
sprawdzenia przez Kupującego zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem 
opakowania produktu. 

7. Z zastrzeżeniem ograniczeń zastosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 
konsumenta o których mowa w punkcie VII ust. 1-3 Regulaminu zwrot ceny następuje niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania 
ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany 
w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 

8. Produkty z czekolady są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania 
zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy (paczka pocztowa, 
przesyłka kurierska) ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów 
smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Zamawiającemu. Prosimy 
wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia. 

9. Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych 
(kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. 
Sprzedawca nie dokonuje wymiany zakupionego towaru. 

10. Reklamacja powinna być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sweet-message.pl. 
Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych 
towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot 
zapłaconej kwoty. 

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany, bez powiadomienia, materiałów użytych do produkcji 
opakowań, ich wzorów, faktur i kolorów. Podstawową cechą produktu przynależną do nazwy 
zamawianego produktu, której Sprzedawca nie będzie zmieniać bez wcześniejszego 
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powiadomienia, jest wagowa zawartość pralinek i czekoladek w opakowaniach. Zmiana samego 
opakowania nie będzie stanowić podstawy do reklamacji bądź zwrotu towaru. 

12. Podstawą reklamacji nie może być różnica rzeczywistego wyglądu produktu względem jego 
prezentacji na stronie Sprzedawcy wynikająca z różnić w parametrach technicznych (kolorach, 
rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. 

 
 

VIII. DANE OSOBOWE ORAZ PLIKI TYPU „COOKIES” 
 
1. Korzystając z usług świadczonych przez Sprzedającego Kupujący wyraża zgodę na: 

a. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i 
usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celu realizacji umowy oraz 
w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Sprzedającego; 

b. Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu 
i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Zgoda obejmuje w szczególności 
przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki; 

c. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i 
usuwanie danych osobowych Kupującego w celu prowadzenia akcji promocyjnych i 
reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem 
wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez 
Sprzedającego oraz w celach statystycznych; 

d. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i 
usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celach marketingowych i 
reklamy. 

2. Podczas zakładania Konta Kupujący podaje następujące dane osobowe: 
a. adres e-mail, którym Kupujący będzie posługiwał się podczas korzystania ze usług 

Sprzedawcy; 
b. firma pod jaką prowadzi działalność gospodarczą (nazwa firmy); 
c. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 
d. adres prowadzenia działalności gospodarczej lub dostawy produktów (ulica, numer domu, 

numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy); 
e. numer telefonu; 
f. imię i nazwisko osoby do kontaktu lub do odbioru zamówienia. 

3. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, i podmioty przez niego upoważnione 
dokonują przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 
144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu. 

4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne. Sprzedający nie 
weryfikuje podanych danych osobowych (innych niż dane kontaktowe i adresowe w związku z 
realizacją zamówienia), jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług 
w przypadku niepodania przez Kupującego niezbędnych danych osobowych lub podania danych 
nieprawidłowych lub danych nieprawdziwych. 

5. Kupujący przysługuje uprawnienie do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich 
zmiany, poprawiania, a także żądania ich usunięcia. 

6. Skorzystanie ze wspomnianych uprawnień wymaga przesłania do Sprzedającego na adres poczty 
elektronicznej biuro@sweet-message.pl odpowiedniego żądania zawierającego wskazanie imienia 
i nazwiska (nazwy) Kupującego. 

7. Usunięcie Konta Kupującego jest równoznaczne z trwałym i nieodwracalnym usunięciem przez 
Sprzedającego danych Kupującego i zaprzestając przetwarzania jego danych osobowych 
Kupującego. Niemniej, Sprzedający zastrzega sobie możliwość przetrzymywania danych takich jak 
czas i adres IP logowania Kupującego, po usunięciu Konta na ewentualne potrzeby zgłaszane 
przez Policję lub prokuraturę oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do chwili 
ich rozliczenia. 

8. Kupujący wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego 
następujących danych technicznych i technologicznych: 
a. adres IP; 
b. wywołany adres internetowy (URL); 
c. adres internetowy, z którego Kupujący przeszedł na strony Sprzedającego; 
d. rodzaj przeglądarki, z jakiej Kupujący korzysta; 



 6

e. innych informacji transmitowanych protokołem http. 
9. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie przez Sprzedającego na komputerze Kupującego 

informacji elektronicznych (niewielkich plików elektronicznych tzw. cookies) niezbędnych do 
prawidłowego świadczenia usług przez Sprzedającego.  

10. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Sprzedającego dostępu do nich tych informacji 
elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności usług, w szczególności: 
a. utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej 

stronie wpisywać loginu i hasła; 
b. lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Kupujących; 
c. tworzenia statystyk; 
d. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupującego; 
e. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez 

te same osoby. 
11. Te informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupującego, nie 

zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek 
programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź 
danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym 
momencie usunięte przez Kupującego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego 
przeglądarki internetowej. 

12. Kupujący ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub 
uzyskiwania dostępu przez Sprzedającego do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej 
przez Kupującego przeglądarki internetowej. 

13. Kupujący ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez 
Sprzedającego tych informacji elektronicznych na komputerze Kupującego. 
 
 

IX. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Kupującego 
osobom trzecim danych, haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia 
losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia 
lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież 
danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). 
Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania 
danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Kupującego. 

2. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili na stronie Sklepu 
Sprzedawcy, w tym pobrać jego kopię oraz sporządzić wydruk. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie prawa do sklepu Sprzedawcy jako całości oraz poszczególnych elementów 
prezentowanych na stronie internetowej www.sweet-message.pl oraz www.sweetmessage.pl, w 
tym prawa oznaczeń towarów przysługują odpowiednio Sprzedającemu bądź podmiotom trzecim. 
Z zastrzeżeniem uregulowania dozwolonego użytku, ich wykorzystywanie bez zgody 
Sprzedającego lub podmiotów trzecich jest zabronione. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia 
przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są 
realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez 
Kupującego.  

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie począwszy od dnia 01.04.2017 
 


