
Sklep  internetowy  działający  na  stronie  prawokultury.pl prowadzony  jest  przez:  Fundację 

Nowoczesna Polska, ul.  Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  Wydział  XIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070056, NIP 952-187-70-87, 

REGON 017423865.

Słowniczek

Sklep - Sklep internetowy prowadzony przez Fundację Nowoczesna Polska, działający na stronie 

prawokultury.pl i sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

Fundacja - Fundacja Nowoczesna Polska, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.  st.  Warszawy 

Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070056

Klient - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca 

zakupów w Sklepie

Czas realizacji zamówienia - czas w jaki Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za 

pomocą Poczty Polskiej.

Płatność on-line - płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem dostępnego w Sklepie 

systemu płatności elektronicznej.

§ 1. Zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów detalicznych wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do sprzedaży poza stroną internetową.

3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową Sklepu. Zamówienia można składać 

24 godziny na dobę.

4. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Fundacją 

zgodnie z niniejszym regulaminem.

5. W trakcie składania zamówienia Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów i ich ilości 

oraz wskazuje adres dostawy.

6. Realizacja zamówienia trwa do 5 dni roboczych i rozpoczyna się w chwili otrzymania przez 



Fundację zapłaty za zamówiony towar i wysyłkę. Wysyłanie zamówionych towarów odbywa się raz 

w tygodniu.

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru. W przypadku jego niedostępności 

Fundacja jest uprawniona do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od złożenia zamówienia 

przez  Klienta.  W takim  przypadku  Fundacja  jest  zobowiązana  jest  do  zwrotu  w  tym  samym 

terminie otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej.

8. Fundacja  nie  ponosi  odpowiedzialności  w  przypadku  niedostarczenia  zamówionych 

towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnego podania przez Klienta danych lub 

podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy.

§ 2. Ceny towarów

Wszystkie ceny, jakie pojawiają się na stronie Sklepu:

1. są cenami brutto (zawierają podatek VAT);

2. podawane są w złotych polskich;

3. nie zawierają kosztów wysyłki. 

§ 3. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówione towary Klient może dokonać Płatnością on-line na konto Fundacji.

2. Realizacja płatności elektronicznych odbywa się poprzez system PayU.

3. Fundacja nie odpowiada za błędne działanie serwisu PayU. Wszelkie reklamacje związane z 

działaniem serwisu PayU prosimy kierować do jego administracji.

§ 4. Wysyłka

1. Zamówione w Sklepie towary są dostarczane przez Pocztę Polską.

2. Przesyłki są nadawane przez Sklep raz w tygodniu.

3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane pracą Poczty Polskiej.

§ 5. Reklamacje

1. Klientowi  przysługuje  prawo  do  złożenia  reklamacji  w  Sklepie  w  przypadku,  gdy 

zamówiony towar ma wady fizyczne lub jest niezgodny z umową.

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony 

na pełnowartościowy lub,  jeśli  będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania nakładu, Fundacja 

zwróci  Klientowi  równowartość  ceny  reklamowanego  towaru  na  wskazany  przez  Klienta  jego 



rachunek bankowy.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia  reklamacji  i  poniesienia  przez  Klienta  kosztów 

odesłania reklamowanego towaru, Fundacja zwróci Klientowi koszty przesyłki na wskazany przez 

Klienta jego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

4. Fundacja nie przyjmuje przesyłek nadanych z płatnością przy odbiorze.

§ 6. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klientowi przysługuje prawo do zrezygnowania 

z towaru kupionego w Sklepie i odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od 

otrzymania  przesyłki.  W  tym  celu  Klient  powinien  złożyć  stosowne  oświadczenie  na  piśmie 

(powinno  ono  zawierać:  datę,  imię,  nazwisko,  numer  wystawionej  faktury  i  nazwę  towaru)  i 

przesłać je na adres Fundacji. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed 

jego upływem.

2. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został uszkodzony.

3. W razie  odstąpienia  od  umowy  Fundacja  zobowiązana  jest  do  zwrotu  uiszczonej  ceny 

towaru,  a  Klient  to  zwrotu  towaru.  Zwrot  powinien  nastąpić  niezwłocznie,  nie  później  niż  w 

terminie 14 dni od doręczenia Fundacji oświadczenia o odstąpieniu.

4. Koszt dostawy i odesłania towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi na rzecz Klienta.

§ 7. Dane osobowe

1. Dane  osobowe  Klientów  wykorzystywane  są  jedynie  w  zakresie  niezbędnym  do 

prawidłowej realizacji zamówienia Klienta oraz do prowadzenia statystyki sprzedaży.

2. Dane osobowe Klientów będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich 

przez osoby trzecie.

3. Fundacja zapewnia Klientom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację 

uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w 

szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 17 października 2013 roku.

2. Fundacja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie i poprawiania go.



3. W  przypadku  wprowadzenia  zmiany  w  regulaminie  zamówienia  złożone  przed  datą 

wprowadzenia  tych  zmian będą  realizowane wg regulaminu obowiązującego w chwili  złożenia 

zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności 

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


