
Regulamin sklepu internetowego Oxys.pl dla klientów biznesowych 

 
 

PREAMBUŁA 

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie 
jego postanowień. 

 
 

§1. Słowniczek pojęć 

 

Sprzedawca – Optyka OXYS Sp.J. P.Gołębiowski, M.Kulas, z siedzibą w Będzinie przy ul. 
Modrzejowskiej 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. 
Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 
82581, nr NIP 644 051 58 75, nr Regon 003474336. 

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy działający pod domeną http://www.hurt.oxys.pl, 
prowadzący sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (osoba fizyczna, w tym konsument w świetle 
art. 221 Kodeksu cywilnego, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej). 

Konto Klienta – elektroniczna baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych przez 
niego zamówień oraz historię zamówień, zakładane przez Klienta w drodze rejestracji z 
wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. 

Produkt – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności okulary i inne akcesoria 
związane z ochroną wzroku. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Produktów na 
odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Produktów. 

Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z 
wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. 

Punkt Odbioru – miejsce, w którym zamówienie zrealizowane przez Sklep może być odebrane przez 
Klienta. 

Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia. 

Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji. 

Regulamin – niniejszy Regulamin. 

 
 

§2. Postanowienia ogólne 

 

• Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umów sprzedaży Produktów znajdujących 
się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu. 

• Klienci mogą korzystać ze Sklepu wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Korzystając ze 



Sklepu Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem. Dla wygody Klienta Regulamin 
dostępny jest na stronie http://www.hurt.oxys.pl. 

• Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie 
urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów 
internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. 

• Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane przez Sklep w chwili składania 
Zamówienia. Zdjęcia Towarów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i 
opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami dostarczane są przez producentów, 
dystrybutorów lub pochodzą od podmiotów trzecich. 

• Sklep oferuje Klientom możliwość przeglądania Produktów, nabywania Produktów, dostawy 
Produktów oraz inne funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie. 

• Klient powinien niezwłocznie pisemnie zawiadomić Sprzedawcę o zmianie adresu, a także o 
zakończeniu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej, oraz wszelkich innych istotnych 
zmianach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a mających wpływ na 
składanie i realizację Zamówień. 

• Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach 
Sklepu, a także by Sklep internetowy działał w sposób ciągły i poprawny. 

• Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są wolne od wad prawnych oraz są 
wprowadzony na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega jednakże, 
że Produkty przedstawione na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie w rzeczywistości mogą 
odbiegać od stanu faktycznego. 

• Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia Produktów zamieszczonych w Sklepie są 
chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do 
celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu. 

• Wszystkie znaki towarowe i nazwy Produktów zostały wykorzystane wyłącznie w celach 
prezentacji Produktów i są własnością producentów. 

 
 

§3. Rejestracja i logowanie 

 

Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji. 

Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta, a 
także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych niezbędnych dla 
realizacji zamówień składanych w Sklepie, oraz spełnienie warunków, o których mowa w ust 2. 

W celu dokonania rejestracji należy na Stronie http://www.hurt.oxys.pl wypełnić „formularz 
rejestracyjny” podając następujące dane: nazwę, adres Klienta, adres dostawy, kraj, e-mail, hasło, NIP 
i telefon. 

Po dokonaniu przez Klienta czynności, o których mowa w ust. 3, Sprzedawca dokona weryfikacji 
Klienta. W przypadku pozytywnej weryfikacji Sprzedawca prześle na adres e-mail Klienta podany w 
formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą informację o aktywacji konta. 

Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy 
podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła. 

Klient obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. 

 
 

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień 

 

Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 
http://www.hurt.oxys.pl przez całą dobę 7 dni w tygodniu. 



Klient składając Zamówienie składa ofertę nabycia wybranych Produktów po Cenach określonych w 
Zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty Ceny. Wysłane przez Sklep 
potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie 
Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności 
"przy odbiorze" składanych z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o 
potwierdzenie złożonego Zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o 
potwierdzenie Zamówienia również w przypadku Zamówień z inną formą płatności. 

W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: 

a) wyboru zamawianych Produktów, 

b) wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności, 

c) podania danych adresowych. 

4. Opisy Produktów, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na Stronie nie stanowią oferty 
Sprzedawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez 
Klienta. Ofertę Klienta stanowi Zamówienie. 

5. W przypadku niedostępności w magazynie wszystkich bądź części Produktów objętych 
Zamówieniem lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających realizację Zamówienia (np. 
opóźnienie dostaw przez dostawców, gdy zamówiony Produkt był uszkodzony lub wystąpiła 
rozbieżność pomiędzy stanem magazynowym a komputerową bazą danych magazynu), Klient jest 
informowany o stanie zamówienia i przyczynie uniemożliwiającej realizację Zamówienia. W takim 
przypadku Klient lub/oraz Sklep mają prawo do odstąpienia od umowy lub jej części (niezrealizowanej 
części zamówienia) w terminie 30 dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za 
niedostępne Produkty, Sklep zwróci należność niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia 
otrzymania/złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności 
na zasadach określonych w §8 ust. 9 Regulaminu. 

6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia 
do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Obsługą Sklepu za pośrednictwem 
formularza kontaktu, mailowo bok@oxys.pl lub telefonicznie +48 327515151 Zmiany zlecane w inny 
sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu 
Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz 
zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po 
uprzednim zalogowaniu się na Konto Klienta. 

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, 
powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, 
które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy 
posługiwaniu się loginem i hasłem do konta. 

8. Sprzedawca dopuszcza możliwość wprowadzenia sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży. 
Sprzedawca zastrzega przy tym, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest 
ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania 
potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie 
Sklepu. 

 
 

§5. Ceny Produktów 

 

Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych 
polskich oraz nie zawierają podatku VAT. 

Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 

Cena podana przy każdym Produkcie nie zawiera kosztów przesyłki. 



Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania 
sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie 
ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, 
warunków sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży. 

Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. 

 
 

§6. Czas realizacji zamówienia i dostawa 

 

Czas realizacji liczony jest od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania przesyłki 
do przewoźnika realizującego dostawę (operatora pocztowego lub firmy kurierskiej). 

Zamówienia będą realizowane w terminie 1- 2 dni roboczych od daty zaakceptowania Zamówienia. 
Dostawy Zamówień realizowane będą w dni robocze. 

Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia przesyłki przez operatora 
pocztowego lub firmę kurierską. 

Na terytorium Polski Zamówienia będą dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres 
wskazany przez Klienta (Punkt Odbioru). Możliwy jest również osobisty odbiór Produktów przez 
Klienta w siedzibie Sprzedawcy. 

Klient, odbierając przesyłkę, powinien sprawdzić stan przesyłki oraz czy wydany Produkt jest zgodny z 
Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w 
obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do 
Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. 

W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Produktu lub niezgodności Produktu z 
Zamówieniem, Klient uprawniony jest do wymiany Produktu lub złożenia reklamacji. Zgłoszenie 
reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Ceny całego Zamówienia. 

W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Klient lub osoba upoważniona potwierdza 
własnoręcznym podpisem wydanie Produktu. Potwierdzenie odbioru Produktu jest dokonywane na 
kopii dokumentu sprzedaży (faktury), bądź liście przewozowym przez Klienta lub osobę przez niego 
upoważnioną, która potwierdza czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) oraz pieczątką firmową 
(jeżeli posiada) odbiór dostawy wraz z zapisem „towar otrzymałem” i datą. Przyjmuje się, że każda 
osoba czynna w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do obioru Produktu. 

W sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego Produktu, Klient będzie obciążony 
kosztami transportu. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód związanych z 
bezpodstawną odmowa przyjęcia zamówionego Produktu. 

 
 

§7. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia. 

 

Zapłaty za Zamówienie można dokonać w zależności od wielkości jednorazowego Zamówienia: 

a) Zamówienie o wartości do 300zł netto – wysyłka za pobraniem/płatność internetowa TPay + koszty 
transportu 10zł +VAT 

b) Zamówienie o wartości 301zł netto – 1000zł netto – wysyłka za pobraniem/płatność internetowa 
TPay bez kosztów transportu 

c) Zamówienie o wartości od 1001zł netto wzwyż – wysyłka za pobraniem/ płatność internetowa 
TPay/przelew bankowy, bez kosztów transportu; możliwość płatności z terminem 30 dni pod 
warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy na taką formę rozliczeń. 

2. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy odbywa się bez dodatkowych kosztów. 



3. Po dokonaniu Zamówienia Towaru, o wartości jak w ust 1 pkt c) Klient zobowiązany jest dokonać 
płatności w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 

4. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę Klienta, w drodze telefonicznych lub 
mailowych uzgodnień z pracownikiem Sklepu. 

5. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności za pobraniem Klientowi, który nie 
odbierze takiego Zamówienia. Przywrócenie formy dokonania zapłaty za pobraniem dla danego 
Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż za 
pobraniem. 

6. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się od realizacji przyjętych Zamówień Klienta, który 
będzie posiadał jakiekolwiek zadłużenie wymagalne wobec Sprzedawcy. 

7. Sprzedawca dostarcza Produkty Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT. 

 
 

 
§8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady i postępowanie reklamacyjne 

 
 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktów, na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

W razie wystąpienia wady Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji zakupionych Produktów. 

Reklamacje należy składać na adres siedziby Sprzedawcy, za pośrednictwem strony internetowej 
Sklepu http://www.hurt.oxys.pl, e-mailem na adres: bok@oxys.pl, telefonicznie pod numerem: +48 
327615151 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub osobiście w siedzibie Sklepu 
z dopiskiem „REKLAMACJA”. 

Sprzedawca umożliwia dwa sposoby złożenia reklamacji 

Szybka reklamacja i standardowa reklamacja 

Składając szybką reklamację poprzez stronę lub mailowo należy dołączyć zdjęcie reklamowanego 
towaru, na którym widać towar w całości oraz widoczne uszkodzenia. 

Brak dołączonego zdjęcia uniemożliwia rozpatrywanie w trybie „szybka reklamacja” . 

Składając standardową reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany towar. 

Reklamacji nie podlegają: 

a)uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź 
zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej, 

b)uszkodzenia elementów powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, 

c)uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub 
niepowołane osoby trzecie, 

d)uszkodzenia powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada wytwórca i sprzedający, a w 
szczególności powstałe na skutek niewłaściwej obsługi i eksploatacji. 

6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z Produktami 
przedstawionymi na zdjęciach zamieszczonymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą 
wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. 

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie Produktu, a w szczególności za 
działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z Produktu skutkujące wynikiem 
innym niż przewidziany przez producenta. 

8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania dokumentu 
reklamacji wraz z reklamowanym Produktem. 



Szybka reklamacja – sprzedawca rozpatruje na podstawie otrzymanego zdjęcia 

Standardowa reklamacja – Sprzedawca rozpatruje na podstawie dostarczonego reklamowanego 
produktu. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo otrzymania od Klienta dodatkowych informacji ( np otrzymania 
soczewek okularowych wyszlifowanych do oprawy) w celu pełnej oceny przyczyny uszkodzenia. 

9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni 
reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Produktu. 

 
 

§9.Gwarancja przy sprzedaży 

 

Wszystkie Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, 
importera lub sprzedawcy. 

Okres gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Produktu Klienta, chyba że dokument gwarancyjny 
stwierdza inaczej. 

Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. 

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Sprzedawcę nieodpłatnie. Wybór 
sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy, który może usunąć wadę poprzez naprawę, lub 
wymianę produktu. 

Gwarancja obejmuje usterki produktu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane 
defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia 
dodatkowego. 

 
 

§10. Dane osobowe. 

 

Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w 
bazie elektronicznej prowadzonej przez Sklep oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. 
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie 
uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie 
nieprawdziwych danych osobowych. 

Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2016r., poz. 922 t.j.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez 
Sklep w, celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. 

Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania 
usunięcia. 

 
 

§11. Bezpieczeństwo i prywatność. 

 

Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. 
Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wymaganiami 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 
(dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony 
danych osobowych. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych 
osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i 
ochrony danych osobowych. Sprzedawca stworzył wewnętrzne procedury gwarantujące poufność 
danych oraz ich przetwarzanie w sposób uniemożliwiający dostęp do danych osób trzecich. 

3. Dane osobowe Użytkowników serwisu, w ramach usług realizowanych przez Sprzedawcę, 
przetwarzane są wyłącznie w przypadku posiadania przez Sprzedawcę jednej z dopuszczonych przez 
RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. 
Uzyskanych od Użytkowników danych osobowych Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim, za 
wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm 
kurierskich, spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają 
zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych 
przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum. 

4. Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych 
osobowych: 

prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 

prawo żądania sprostowania danych 

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach). 

5. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z 
prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane 
są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych 
osobowych 

6. Administratorem danych osobowych jest Optyka Oxys Spółka Jawna P.Gołębiowski, M.Kulas ul. 
Modrzejowska 80 42-500 Będzin . 

7. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w 
dostępnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwą: Polityka Prywatności 

 
 

§12. Postanowienia końcowe. 

 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego. 

Prawa do zawartości Strony, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, loga i 
innych treści i elementów, przysługują Sprzedawcy lub podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą. 

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze Strony http://www.hurt.oxys.pl lub 
jej części bez zgody Sprzedawcy. 

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie 
z chwilą opublikowania na stronach Sklepu tj. http://www.hurt.oxys.pl. . Zamówienia złożone przed 



wejściem w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów 
obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

Umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku 
prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. 
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych 
przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie 
wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

 
 

§ 13. Zmiana regulaminu 

 

1. Sprzedawca jest uprawnione do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. 
Informacja o zmianie Regulaminu będzie widoczna przy oknie logowania przez miesiąc od dnia 
zmiany Regulaminu. 

2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu. 

3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed 
wprowadzeniem zmiany. 

 


