REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady
świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MMFAST;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://
www.MMFAST.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać
Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Sklepem MMFast ,a Klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego
Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
11.Cookies – pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po
zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy
Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o
treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet
internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego
komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów
komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych
Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
adresem https://www.mmfast.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy MMFast, działający pod adresem https://www.mmfast.pl, prowadzony
jest przez MMFast Paweł Jankowski, Obrońców Wybrzeża 7/303, 80-398 Gdańsk, NIP:
9372543055, REGON: 241825857, reprezentowaną przez właściciela – Pawła Jankowskiego.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu
internetowego;
3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach
Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań
technicznych:
1. dostęp do Internetu;
2. komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą),
Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
3. rozdzielczość ekranu minimum 800×600 pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest
dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli;
4. aktywny interpretator JavaScript.
5. Telefon komórkowy, tablet
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać
dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep MMFast zastrzega sobie możliwość
ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które
ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym
powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.MMFast.pl oraz pobrać
go i sporządzić jego wydruk.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie
bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego
akceptacji.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Sklep MMFast może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak
również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego,
ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w
szczególności, gdy Klient:
1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą,
niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób
trzecich,
2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep MMFast za zachowania
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z
sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklep MMFast.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklep MMFast.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich,
3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
Sklepu MMFast,
6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego,
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść
na stronę internetową https://www.mmfast.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując
kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje
dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do
koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego
złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz
wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami
oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych
danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie
złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej
ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku
potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w
rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi
oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem MMFast Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią
Regulaminu.
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu
informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z
Regulaminem.
8. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie
wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
10.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.MMFast.pl oraz pobrać
go i sporządzić jego wydruk.
11.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych
postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany
adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku
potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.
V. Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod
adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Firmy kurierskiej:
1. Koszty dostawy ponosi odbiorca przesyłki tj. użytkownik zamawiający produkt.
2. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") nie wnosi do mieszkania paczek ważących
powyżej 30 kg.
4. Paczki o wadze do 30 kg, firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") wnosi wyłącznie do
pierwszego pomieszczenia mieszkania.

3. Transport przesyłki nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp.
4. Sklep MMFast Paweł Jankowski zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w
danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo
do korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o
akceptację zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do
anulowania zamówienia.
5. MMFast Paweł Jankowski nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu.
6. Termin realizacji dostawy wynosi do 4 tygodni i liczy się od dnia wysłania przez Klienta
Zamówienia.
7. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy - w przypadku konsumenckiego zakupu na
odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w
transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w
czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u
doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu
kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich
zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt.
VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas
transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec
przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
VI. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT
2. Sposoby zapłaty:
1. Przelew– przedpłata na konto bankowe, przed wysyłką Towaru, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację
zamówienia.
2. Pobranie– płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru. Maksymalna kwota
pobrania to 10 000 zł.
3. PayU– płatność kartą płatniczą bądź e-przelewem w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy.
VII. Prawo odstąpienia od umowy
3.

4.

5.

4.
5.

6.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.
827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży
bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.
827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia
usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed upływem terminu.
Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w
szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia
się na odległość, m.in.:
1.
wiadomością e-mail, na adres biuro@mmfast.pl,
2.
w formie pisemnej, na adres MMFast Paweł Jankowski ul. Obrońców Wybrzeża
7/303, 80-398 Gdańsk
MMFast przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o
odstąpieniu od umowy sprzedaży na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
1.
dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem
sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedającego oraz
2.
bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
3.
kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą
zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w
ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca 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 są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3.
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy,
Konsument jest obowiązany zwrócić towar na adres MMFast Paweł Jankowski ul.
Obrońców Wybrzeża 7/303, 80-398 Gdańsk lub inny wskazany przez MMFast Paweł
Jankowski, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście)
dni. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie
upoważnionej przez MMFast, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu
wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar należy dostarczyć na adres:
MMFast Paweł Jankowski ul. Obrońców Wybrzeża 7/303, 80-398 Gdańsk lub inny
wskazany przez MMFast Paweł Jankowski.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na
uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do MMFast Paweł Jankowski w stanie
niezniszczonym.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.
MMFast Paweł Jankowski, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust.
5. MMFast Paweł Jankowski dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli MMFast Paweł Jankowski nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od
Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta
do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
MMFast Paweł Jankowski nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
1.

7.

8.
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VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
1.
2.

3.

4.

5.

MMFast Paweł Jankowski ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu,
wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Produkty
oferowane w sklepie MMFast posiadają kartę gwarancyjną producenta oraz instrukcję
obsługi.
W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument
powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym
obsługę sklepu.
Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie do wykonania
umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W
razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi
odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556.1-556.3
Kodeksu cywilnego.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia
reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
1.
imię i nazwisko,
2.
numer zamówienia
3.
opis wady Towaru,
4.
datę zakupu,

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

5.
protokół szkody,
6.
zdjęcia uszkodzenia towaru
W celu przyspieszenia i ułatwienia złożenia reklamacji można skorzystać ze specjalnie
przygotowanego formularza reklamacyjnego. Nieskorzystanie z formularza nie wpływa
negatywnie na prawa Konsumenta.
W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie MMFast
Paweł Jankowski niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
Zastosowanie się do ust. 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze
rozpatrzenie reklamacji.
Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: biuro@mmfast.pl lub
telefonicznie pod nr telefonu +48 533 348 883 w godz. 9-17.
Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z
serwisem producenta wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.
Konsument po odebraniu Towaru powinien go rozpakować (nie niszcząc opakowania, ani
profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń
mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy
sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie
skontaktować się ze Sprzedającym.
Zwrot Towaru w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt sklepu
MMFast Paweł Jankowski. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.)
powstałych po wydaniu Towaru sklep MMFast nie ponosi odpowiedzialności.
Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem
sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden
rok od momentu jej wydania.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep MMFast podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu
internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje
się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w
funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z
funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@mmfast.pl
3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu
internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od dnia jej złożenia.
X. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Usługodawca – MMFast Paweł Jankowski
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 7/303 NIP: 9372543055,
REGON:241825857
1. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”)
rozumieniu RODO jest Sprzedający.
2. Dane osobowe Kupującego (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu)
są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży,
w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu
realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na
zasadach określonych w Regulaminie.
3. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko,
adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie
koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.

4. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej
Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
5. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach
marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej
Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim
jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej
wskazanych celów, w tym obsługi konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia,
wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są
ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego,
poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności
https://www.mmfast.pl/polityka-prywatnosci
7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych
podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane
osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
8. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych
podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do
rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania
umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:
1. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego
Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;
2. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu
wydania Towaru Kupującemu;
3. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy
oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru
Kupującemu;
4. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych
świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu
wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;
11.Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu,
do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
12.Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.
13.W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14, należy skontaktować za
pośrednictwem adresu e-mail biuro@mmfast.pl
14.Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący
akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które
umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików
cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności.
XI. Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w
tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
MMFast Paweł Jankowski informuje, że użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych
oraz ich poprawienia lub usunięcia.
O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych
Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie

5.

6.

7.

14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się
postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe
informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą
plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków
przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za
pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez
Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi,
znajdują się w zakładce polityka prywatności.
W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem
właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby
Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których
stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.
Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do
miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w
tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl
Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia
21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/
odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR
stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i
przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług.

