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Regulamin sklepu internetowego bialmed24.pl 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym bialmed24.pl 

działającym pod adresem: www.bialmed24.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to Bialmed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie                                                           

przy ul. Kazimierzowskiej 46/48/35 (02-546), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025915, NIP 8490000039,                

REGON 790003564, 

b) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność                            

do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną                               

nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,  

na rzecz których zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą 

elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży, 

c) Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dokonuje nabycia towarów 

na własny użytek), 

d) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem 

internetowym www.bialmed24.pl, 

e) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży 

detalicznej dostępne w Sklepie, 

f) Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze,                          

nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone 

są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT, 

g) Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. 

h) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta, 

i) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie 

zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie 

z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie 

do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.  

4. Dostępność towarów jest aktualizowana na bieżąco. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych                       

w Sklepie po promocyjnych cenach. 

6. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży Towarów, jak również sprzedaży Towarów 

w celu dalszej ich odsprzedaży. 
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7. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym                      

lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. 

8. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym 

mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient 

zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. 

 

§ 2. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień 

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem                                               

i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu. 

2. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci: 

a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu, 

b) nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem 

procedury rejestracji i logowania. 

3. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następującej czynności: 

a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie 

internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych                               

i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła) oraz wyrażeniu zgód. 

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa 

ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła 

ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny. 

4. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu 

się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając 

złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz 

akceptacji Regulaminu. 

5. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez 

dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie podaje dane 

niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej 

Sklepu i potwierdza złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Zamówienie                                   

z obowiązkiem zapłaty” oraz akceptacji Regulaminu.  

6. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, 

będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail                          

w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia. 

7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją                         

o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie. 

 

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień 

1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji dochodzi                      

do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta                              
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za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie 

Zamówienia Klienta do realizacji. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu 

telefonicznego. 

3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień: 

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, 

b) wskazujących na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży, 

c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu. 

3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 

4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00). 

5. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę. 

6. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny 

Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest 

udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej 

zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu 

dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania                 

w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. 

7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz 

indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

8. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty 

elektronicznej. 

9. Sklep wystawia dyspozycję wydania lub fakturę VAT na zakupiony towar. W celu otrzymania faktury 
VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru NIP. 

10. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych                        

w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 

nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami. 

11. W wyjątkowych, niezależnych od Sprzedawcy sytuacjach, Sprzedawca zastrzega sobie prawo                          

do nierealizowania zamówień, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta drogą telefoniczną bądź                   

e-mailową. 

 

§ 4. Zasady płatności 

1. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru                                             

wyłącznie za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl  

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem tradycyjnym, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 

za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym 
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wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. Istnieje 

możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu. 

3. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu 

uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru. 

 

§ 5. Dostawa zamówionego Towaru 

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej. 

2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 2-4 dni roboczych od dnia uznania 

rachunku bankowego Sprzedawcy. 

Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad. 

4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie 

internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. 

 

§ 6. Zwrot zakupionego Towaru 

1. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie 

Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie 

to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy 

wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru       

w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy                          

w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres mailowy: e-sklep@bialmed24.pl. 

3. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres wskazany w § 11 pkt a niniejszego regulaminu. 

4. Numer serii i data ważności muszą być zgodne z fakturą zakupu. Prawo odstąpienia od umowy                    

nie obowiązuje, gdy produkt nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się                  

za niezawartą. 

6. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru 

wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych                        

niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny 

niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umowy: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
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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; 

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, 

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

e) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca 

nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

f) w której przedmiotem świadczenia są produkty żywieniowe (żywienia medycznego), które z uwagi 

na specjalistyczne zastosowanie i wysokie wymogi przechowywania oraz transportu mogą stracić 

swoje właściwości, zepsuć się, a nawet zaszkodzić przyszłym Klientom.  

9. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu 

żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od 

umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od 

umowy. 

10. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc                      

od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania                 

z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych 

Towarów. 

11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały 

przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym 

przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą 

płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 

13. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza 

odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej Sklepu. 

 

 

 

 

 

§ 7. Reklamacja Towaru 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie 

określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, 

poz. 121). 

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar                            

nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub 
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przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu,                          

o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia 

co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. 

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest 

obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji 

lub orzeczenia właściwego organu. 

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia 

producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności 

gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak 

odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie 

mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych 

zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 

14 dni od dnia wydania rzeczy Klientowi; ograniczenie to nie dotyczy przypadku, gdy Klientem jest 

Konsument; wówczas zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili 

przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej 

samej chwili. 

7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od 

umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę 

usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez 

Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub 

usunięcia wady. 

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia 

wady. 

9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany 

Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że 

doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe 

albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez 

Sprzedawcę. 

10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

11. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą 

być podstawą reklamacji zakupionego towaru. 

12. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny 

od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta. 

13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu 

płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot 

płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta 

dowodu jego odesłania. 
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14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem 

roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie 

może zakończyć się przed upływem dwóch lat. 

15. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać: 

a) przesłane na adres: 

Sklep Internetowy bialmed24.pl 

Bialmed Sp. z o.o. 

ul. płk. Leona Silickiego 1, Jagodne 

12-200 Pisz 

lub 

b) przesłane na adres e-mail: reklamacje@bialmed24.pl 

16. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Towaru powinna zawierać informacje                                      

o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, 

tj. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres 

poczty elektronicznej Klienta. Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór został 

zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.  

17. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie 

rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną. 

18. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar 

Sprzedawcy na adres wskazany w § 11 pkt a niniejszego regulaminu. 

19. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 11 pkt d 

niniejszego Regulaminu. 

20. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji Towarów. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez 

Klienta rezultatu, Klient może skorzystać m.in. z:  

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do 

którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz 

Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; 

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy 

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie 

sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny 

jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; 

c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; 

d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§ 8. Gwarancja 

1. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.  
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2. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, 

jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.  

3. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu 

uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji 

do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. 

 

§ 9. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako 

administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach 

Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym 

w celach handlowych i marketingowych. 

2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych                     

i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane 

osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią 

udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą 

wysyłki newslettera. 

3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach 

wskazanych w pkt. 1 powyżej. 

4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie 

konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych 

dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego 

wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu. 

5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, 

prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie                      

i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie 

dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w 

Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania 

danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas 

ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 
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8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a 

przed utworzeniem tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, 

że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego 

oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb                 

i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na 

udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane. 

 

§ 10. Prawa autorskie 

1. Firma Bialmed Sp. z o.o. jest właścicielem praw autorskich do projektów graficznych, materiałów, 

zdjęć oraz tekstów i wideo własnej produkcji zawartych na stronie www.bialmed24.pl. W celu 

uzyskania zgody na ich ewentualne kopiowanie konieczny jest kontakt ze Sprzedawcą. Każde 

naruszenie praw autorskich będzie ścigane na drodze prawnej. 

2. Materiały publikowane na stronie takie jak porównania, porady itp. mogą być wykorzystywane przez 

klientów sklepu bialmed24.pl na własny użytek. 

3. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i 

zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji i informacji. Prawa autorskie do wszelkich materiałów 

informacyjnych i ulotek pochodzących od producentów należą do nich i zostały umieszczone wyłącznie 

w celach informacyjnych. 

 

§ 11. Dane kontaktowe 

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się 

ze Sprzedawcą w następujący sposób: 

a) pocztą pod adresem: 

Sklep Internetowy bialmed24.pl 

Bialmed Sp. z o.o. 

ul. płk. Leona Silickiego 1, Jagodne 

12-200 Pisz; 

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 724 404 050; 

c) za pośrednictwem faxu pod numerem: 87 424 11 85; 

d) za pośrednictwem e-mail: e-sklep@bialmed24.pl. 

 

 

 

§ 12. Postanowienia końcowe 
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1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących                             

się na stronie Sklepu. 

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. 

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu 

www.bialmed24.pl. 

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu 

oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie 

adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia. 

5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści 

bezprawnych. 

 6. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu                          

nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi. Postanowienia 

Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


