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PRZEZ 

GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA

I. Definicje

I.1. Allegro – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://allegro.pl/. 

I.2. Kupujący – osoba składająca zamówienie u Sprzedającego na Towar za
pośrednictwem  telefonu,  formularza  dostępnego  na  Stronie  Internetowej
lub adresu e-mail Sprzedającego albo osoba posiadająca kontro na Allegro
zgodnie  z  regulaminem  Allegro,  zmierzająca  do  dokonania  zakupu  lub
dokonująca u Sprzedającego zakupu za pośrednictwem Allegro.

I.3. Oferta  – propozycja  zawarcia  umowy  sprzedaży  Towaru  na  warunkach
określonych  przez  Sprzedającego  na Stronie  Internetowej,  w niniejszym
Regulaminie  i  zaakceptowanych  w  Potwierdzeniu  Zamówienia  (w
przypadku Towarów oferowanych na Stronie Internetowej)  albo w opisie
Towaru  dostępnym  na  Allegro  i  w  treści  zakładek  towarzyszących  (w
przypadku Towarów oferowanych za pośrednictwem Allegro). 

I.4. Potwierdzenie  Zamówienia –  skierowane  przez  Sprzedającego  do
Kupującego  oświadczenie  o  potwierdzeniu  Zamówienia  i  szczegółowych
zasadach  jego  realizacji,  stanowiące  potwierdzenie  zawarcia  umowy  i
podstawę realizacji Zamówienia oraz wykonania lub dostarczenia Towaru. 

I.5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
stanowiący element Oferty.

I.6. Regulamin  Allegro  –  regulamin  Allegro  dostępny  pod  adresem:
https://allegro.pl/regulamin. 

I.7. Sprzedający  – Marcin  Gajda,  prowadzący działalność  gospodarczą pod
firmą  „GLOBAL  MEDIA  CENTER  Marcin  Gajda”,  zarejestrowaną  w
Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  adres:  ul.
Poznańska 90, 18-400 Łomża, NIP: 718-211-78-51, REGON: 200508293,
adres  e-mail:  media@gmcpolska.pl, biuro@gmcpolska.pl telefon  nr:
516 313 576.

I.8. Strona Internetowa  – Strona  internetowa Sprzedającego  dostępna pod
adresem: http://gmcpolska.pl/. 

I.9. Towar – rzecz lub usługa oferowana przez Sprzedającego do sprzedaży, w
tym  za  pośrednictwem  Strony  Internetowej  lub  Allegro,  na  warunkach
określonych w Ofercie.

I.10. Towar  na  indywidualne  Zamówienie  -  Towar  wytwarzany  przez
Sprzedającego wyłącznie na indywidualne Zamówienie Kupującego.

I.11. Towar  Standardowy  – Towar  niezindywidualizowany,  stale  dostępny  w
asortymencie Sprzedającego.

I.12. Zamówienie  –  skierowane  przez  Kupującego  do  Sprzedającego
oświadczenie o woli  dokonania zakupu określonych Towarów, zgodnie z
wymogami Regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

II.1. Kupujący  oferuje  sprzedaż  Towarów  na  odległość,  w  tym  za
pośrednictwem Strony Internetowej oraz w ramach Allegro na podstawie
Regulaminu.
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II.2. W  przypadku  zakupów  dokonywanych  przez  Allegro,  w  sprawach
nieregulowanych  przez  Regulamin  Allegro  zastosowanie  znajduje
Regulamin.

II.3. W razie sprzeczności Regulaminu z innymi regulaminami, pierwszeństwo
zastosowania mają postanowienia Regulaminu.

II.4. Sprzedający oferuje do sprzedaży Towary Standardowe, jak i Towary na
indywidualne Zamówienie. 

II.5. Regulamin  stanowi  integralną  część  umowy  sprzedaży  zawieranej  z
Kupującym i jest nieodpłatnie udostępniany Kupującemu przed zawarciem
umowy  sprzedaży,  a  także  -  na  jego  żądanie  -  w  taki  sposób,  który
umożliwia  pozyskanie,  odtwarzanie  i  utrwalanie  treści  Regulaminu  za
pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedający,
spełniającego warunki wskazane w pkt XI. 

II.6. Umowa  sprzedaży  pomiędzy  Kupującym  i  Sprzedającym  dochodzi  do
skutku z chwilą otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia. 

II.7. Ceny wskazywane przez Sprzedającego są cenami brutto.

II.8. Sprzedający  ma  obowiązek  dostarczenia  Kupującemu  rzeczy  bez  wad,
chyba  że  Sprzedający  wyraźnie  poinformuje  Kupującego  przed
Potwierdzeniem  Zamówienia  o  wadach  fizycznych  Towaru,  a  Kupujący
zaakceptuje fakt istnienia wad. 

II.9. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady określona jest w
przepisach art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), a Regulamin nie wyłącza ani nie
ogranicza wynikających z tego tytułu uprawnień Kupującego.

II.10. Zakazane  jest  dostarczanie  przez  Sprzedającego  treści  o  charakterze
bezprawnym.

III. Zamówienia

III.1. Kupujący  składa  Sprzedającemu Zamówienie  na Towary  w następujący
sposób:

1) w  przypadku  zakupów  poza  Allegro,  w  tym  poprzez  Stronę
Internetową  –  poprzez  wypełnienie  zamieszczonego  na  niej
formularza Zamówienia lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres  Sprzedającego;  złożenie  Zamówienia  w  formie  telefonicznej
wymaga dla  swej  skuteczności  potwierdzenia  przez Kupującego  w
formie elektronicznej, zgodnie z pkt III.2 poniżej.

2) w  przypadku  zakupów  na  Allegro  –  na  zasadach  określonych  w
Regulaminie Allegro.

III.2. Zamówienie w przypadku zakupów poza Allegro,  o których mowa w pkt
III.1.1) powyżej powinno zawierać co najmniej:

1) dane  Kupującego  niezbędne  do  realizacji  Zamówienia,  tj.  imię,
nazwisko,  nr  telefonu  kontaktowego,  adres,  adres  e-mail,
biuro@gmcpolska.pl . media@gmcpolska.pl, 516 313 576.

2) adres dostawy Towaru;

3) określenie zamawianego Towaru, w tym jego rodzaju i ilości;

4) w przypadku, gdy Kupujący żąda wystawienia faktury VAT za Towar
–  wskazanie  informacji  niezbędnych  do  jej  wystawienia,  tj.  nazwa
firmy, adres oraz numer NIP;
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5) w  przypadku  gdy  Kupujący  zamawia  Towar  na  indywidualne
Zamówienie  –  określenie  cech  lub  właściwości,  którym  Towar
powinien  odpowiadać,  zgodnie  z  instrukcjami  podanymi  przez
Sprzedającego (o ile są one dostępne);

6) oświadczenie  Kupującego,  iż  zapoznał  się  z  Regulaminem  i
akceptuje jego treść, a także że potwierdza, iż złożenie Zamówienia
oraz  Potwierdzenie  Zamówienia  przez  Sprzedającego  pociąga  za
sobą obowiązek zapłaty za Zamówiony Towar.

III.3. Wzór formularza Zamówienia stanowi załącznik do Regulaminu.

III.4. Warunkiem  realizacji  Zamówienia  przez  Sprzedającego  jest  otrzymanie
przez  Kupującego  Potwierdzenia  Zamówienia  na  wskazany  przez
Kupującego w Zamówieniu adres e-mail. 

III.5. W  Potwierdzeniu  Zamówienia  Sprzedający  potwierdza  warunki
Zamówienia, w tym cenę i wskazuje szczegółowe zasady jego realizacji.

III.6. W  przypadku  gdy  Sprzedający  nie  akceptuje  realizacji  Zamówienia  na
warunkach zaproponowanych przez Kupującego, Sprzedający informuje o
tym Kupującego. W takim wypadku umowa nie dochodzi do skutku.

III.7. Jeżeli Zamówienie jest możliwe do realizacji, ale na innych warunkach niż
zaproponował  Kupujący,  Sprzedający  poinformuje  Kupującego  na  jakich
warunkach  Zamówienie  może  zostać  zrealizowane.  W  przypadku
potwierdzenia  tych warunków przez Kupującego  wysłanego  na adres  e-
mail  Sprzedającego  przed  upływem  7  od  dnia  otrzymania  przez
Kupującego informacji Sprzedającego, potwierdzenie Kupującego stanowi
nowe Zamówienie podlegające procedurze, o której mowa w pkt III.4. – III.5
powyżej.

III.8. W  przypadku  Towarów  na  indywidualne  Zamówienie,  po  otrzymaniu
Zamówienia  Sprzedający  i  Kupujący  wspólnie  ustalają  ich  podstawowe
właściwości,  cechy,  ilość  oraz  cenę,  jak  również  termin  realizacji
Zamówienia  w  drodze  negocjacji.  Po  zakończonych  negocjacjach
Sprzedający  prześle  na  adres  e-mail  Kupującego  podsumowanie
dokonanych ustaleń, określając w szczególności: właściwości (parametry)
Towaru,  ilość,  cenę,  termin  realizacji,  warunki  dostawy.  W  przypadku
potwierdzenia tych ustaleń przez Kupującego wysłanego na adres e-mail
Sprzedającego  przed  upływem 7  od  dnia  otrzymania  przez  Kupującego
podsumowania  Sprzedającego,  Sprzedający  poinformuje  Kupującego  o
Potwierdzeniu Zamówienia zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt III.4.
– III.5 powyżej.

III.9. Najpóźniej po złożeniu Zamówienia, Sprzedający przesyła Kupującemu na
jego adres e-mail  treść niniejszego Regulaminu i  poucza go, iż złożenie
Zamówienia, a następnie Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego
pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

III.10. Do chwili Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego Kupujący może
w  każdym  czasie  anulować  Zamówienie  poprzez  zawiadomienie  o  tym
Sprzedającego  na  jego  adres  e-mail,  pod  rygorem  bezskuteczności
anulowania Zamówienia.

IV. Sposób i termin zapłaty

IV.1. W przypadku dokonywania przez Kupującego Zamówień za pośrednictwem
Allegro  –  sposób  i  termin  płatności  określany  jest  na Allegro,  w  tym w
Regulaminie Allegro.



IV.2. W przypadku dokonywania przez Kupującego Zamówień poza Allegro, w
tym  za  pośrednictwem  Strony  Internetowej  stosuje  się  poniższe
postanowienia.

IV.3. Kupujący dokonuje zapłaty za zamówiony Towar w terminie wskazanym na
fakturze od dnia otrzymania Potwierdzenia Zamówienia poprzez:

1) uiszczenie zapłaty gotówką do rąk Sprzedającego;

2) przelew  na  rachunek  bankowy  Sprzedającego,  przez  niego
wskazany;

3) płatność  elektroniczną  w  formie  aktualnie  oferowanej  przez
Sprzedającego na Stronie Internetowej (np. Przelewy24, PayU, BLIK,
Apple Wallet, Google Pay itp.)

IV.4. W  przypadku  przekroczenia  terminu  płatności  Zamówienie  zostaje
anulowane, a zaniechanie zapłaty przez Kupującego będzie równoznaczne
ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

IV.5. Z wyłączeniem sytuacji,  o której mowa w pkt IV.3.1) powyżej, warunkiem
przystąpienia  przez  Sprzedającego  do  realizacji  Zamówienia  jest
zaksięgowanie całości należnych Sprzedającemu środków z tego tytułu na
rachunku bankowym Sprzedającego. 

V. Sposób i termin realizacji Zamówienia 

V.1. W przypadku dokonywania przez Kupującego Zamówień za pośrednictwem
Allegro – sposób i termin realizacji Zamówienia, w tym zasady dostawy lub
odbioru oraz ich koszty określany jest na Allegro w zakładce „Dostawa i
Płatność” oraz w Regulaminie Allegro.

V.2. W przypadku dokonywania przez Kupującego Zamówień poza Allegro, w
tym  za  pośrednictwem  Strony  Internetowej  stosuje  się  poniższe
postanowienia.

V.3. Sprzedający informuje o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia na
Stronie Internetowej lub w Potwierdzeniu Zamówienia.

V.4. Dostawa Towaru następuje wedle wyboru Kupującego:

1) poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego – nieodpłatnie;

2) o ile jest to możliwe ze względu na właściwości Towaru - poprzez
doręczenie  Kupującemu  Towaru  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego  lub  firmy  kurierskiej  lub  bezpośrednio  przez
Sprzedającego  – za dodatkową opłatą,  której  wysokość wskazana
jest  na  Stronie  Internetowej  lub  wskazana  odrębnie  Kupującemu
przez Sprzedającego przed zawarciem umowy. 

VI. Realizacja Zamówienia na Towar na indywidualne Zamówienie

V.5. Towar  na  indywidualne  Zamówienie  może  zostać  –  stosownie  do
właściwości Towaru oraz ustaleń Kupującego i Sprzedającego, o których
mowa w pkt III.8 – wykonany według:

1) projektu dostarczonego przez Kupującego;

2) projektu opracowanego przez Sprzedającego.

V.6. W  przypadku,  gdy  Towar  na  indywidualne  Zamówienie  ma  zostać
wykonany według projektu dostarczonego przez Kupującego:

1) z  zastrzeżeniem  pkt  2)  poniżej  Kupujący  odpowiada  za  skutki
zastosowania  swojego  projektu  przy  wytwarzaniu  Towaru;  w



szczególności Sprzedający nie odpowiada za treść, formę lub jakość
dostarczonych przez Kupującego materiałów i  ich zastosowanie do
wytworzenia Towaru, w tym za:

a) błędy techniczne lub merytoryczne w przesłanych projektach,
b) niedostosowanie  projektów przez  Kupującego  do  specyfikacji

udostępnionych Kupującemu przez Sprzedającego,  w tym na
Stronie Internetowej;

c) odstępstwa  kolorystyczne  Towaru  od  projektu  spowodowane
wadliwie przygotowanym projektem,

d) błędy  techniczne  w  plikach  projektu  (czcionki,  przesunięcia,
brak czytelności, błędy transferu).

2) jeżeli  dostarczony przez Kupującego projekt ma wady lub z innych
przyczyn  nie  nadaje  się  do  całkowitego  wykorzystania  przy
wytworzeniu  Towaru,  Sprzedający  –  może  na  odrębne  zlecenie
Kupującego  i  za  odrębnym wynagrodzeniem  –  dokonać  poprawek
projektu dostarczonego przez Kupującego.

V.7. W  przypadku,  gdy  Towar  na  indywidualne  Zamówienie  ma  zostać
wykonany według projektu opracowanego przez Sprzedającego:

1) Sprzedający przystąpi do prac projektowych dopiero po otrzymaniu
zapłaty  zgodnie  z  pkt  IV.3  –  IV.5  powyżej  oraz  otrzymaniu
wytycznych i materiałów od Kupującego niezbędnych do wykonania
projektu;

2) Sprzedający prześle projekt na adres e-mail Kupującego celem jego
akceptacji;

3) Kupujący  w terminie  3 dni  od dnia  otrzymania  projektu zawiadomi
Sprzedającego  na adres  e-mail  o  akceptacji  projektu  albo  o chęci
wprowadzenia zmian do projektu;

4) brak informacji, o której mowa w pkt 3) we wskazanym terminie jest
równoznaczny  z  zaakceptowaniem  projektu  przez  Kupującego  bez
zastrzeżeń  i  stanowi  podstawę  do  realizacji  Zamówienia  przez
Sprzedającego na podstawie projektu;

5) w  przypadku  poinformowania  Sprzedającego  przez  Kupującego  o
chęci  wprowadzenia  zmian do otrzymanego projektu  w terminie,  o
którym  mowa  w  pkt  3),  Sprzedającemu  przysługuje  prawo  do
otrzymania bez dodatkowej opłaty nie więcej niż 2 (słownie: dwóch)
tur poprawek/zmian lub modyfikacji do projektu; do zmodyfikowanego
projektu pkt 2) – 4) stosuje się odpowiednio;

6) w  przypadku  wyczerpania  limitu  bezpłatnych  poprawek/zmian  lub
modyfikacji do projektu, o którym mowa w pkt 5) i chęci Kupującego
do  wprowadzania  dalszych  poprawek/zmian  lub  modyfikacji
Sprzedający  może  –  za  odrębnie  ustalonym  wynagrodzeniem  –
dokonać  dalszych  poprawek  projektu  dostarczonego  przez
Kupującego.  W takim wypadku  Sprzedający  przystąpi  do dalszych
poprawek/zmian  lub  modyfikacji  po  otrzymaniu  od  Kupującego
dodatkowo umówionego wynagrodzenia;

7) w przypadku:

a) wyczerpania  przez  Kupującego  limitu  bezpłatnych  poprawek,
wyraźnej  odmowy  akceptacji  projektu  po  bezpłatnych
poprawkach  i  niewyrażenia  chęci  przez  Kupującego  do
wprowadzenia dalszych odpłatnych poprawek; lub 



b) nieuiszczenia przez Kupującego z tego tytułu wynagrodzenia, 

Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia do umowy zawartej z
Kupującym w terminie 30 dni od dnia: (i) w przypadku o którym mowa
w pkt a) - przesłania Kupującemu przez Sprzedającego projektu po
wyczerpaniu limitu poprawek; (ii) w przypadku o którym mowa w pkt
b) – upływu terminu do zapłaty wynagrodzenia. 

8) W przypadku, o którym mowa w pkt 7), Sprzedający jest uprawniony
do  zatrzymania  części  ceny  za  Zamówienie,  w  wysokości
odpowiadającej kosztom wykonanych dotychczas prac projektowych. 

V.8. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść lub formę materiałów
dostarczonych  Sprzedającemu  na  potrzeby  wytworzenia  Towaru  na
indywidualne Zamówienie oraz  za treść i formę materiałów reklamowych
lub informacyjnych będących Towarem na indywidualne Zamówienie  lub
jego częścią.

V.9. W przypadku wystąpienia z roszczeniami przez jakikolwiek podmiot trzeci
w stosunku do Sprzedającego w związku z treścią lub formą materiałów, o
których mowa w pkt V.8, Kupujący niezwłocznie zwolni Sprzedającego od
wszelkiej  odpowiedzialności  z  tego  tytułu,  jak  również  zwróci
Sprzedającemu wszelkie koszty obrony w postępowaniu przed organami
uprawnionymi do rozstrzygania sporów, w tym w postępowaniu sądowym,
administracyjnym  lub  sądowo-administracyjnym,  w  tym  wszelkie  koszty
poniesione  na  reprezentację  Sprzedającego  przez  profesjonalnych
pełnomocników,  jak  również  udzieli  Sprzedającemu wszelkiej  pomocy w
tych postępowaniach, a także, o ile będzie to prawnie dopuszczalne, wstąpi
w miejsce Sprzedającego w takim postępowaniu.

V.10. Do  zapłaty  dodatkowego  wynagrodzenia  z  usługi  projektowe,  o  których
mowa w pkt V.6.2) oraz V.7.6) odpowiednio stosuje się pkt IV.3 – IV.5.,
przy czym w wypadku, o którym mowa w pkt V.7.7) nie stosuje się pkt IV.4.

V.11. Poza  okolicznościami  przewidzianymi  w  przepisach  prawa  powszechnie
obowiązującego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
w wykonaniu Towaru na indywidualne Zamówienie także w sytuacji,  gdy
wynikło  ono z  przyczyn leżących  po stronie  Kupującego  lub  z  przyczyn
niezależnych od Sprzedającego. 

VII. Reklamacje

VII.1. W  przypadku,  gdy  Towar  jest  niezgodny  z  treścią  zawartej  przez
Sprzedającego  i  Kupującego  umowy,  Kupującemu,  niezależnie  od
roszczeń  przewidzianych  w  przepisach  prawa  powszechnie
obowiązującego,  przysługuje  prawo do złożenia  reklamacji  na  zasadach
określonych w Regulaminie.

VII.2. W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  Towaru  z  umową,  Kupujący
niezwłocznie po stwierdzeniu wad:

1) przesyła na adres e-mail Sprzedającego oświadczenie o reklamacji,
zawierające co najmniej następujące informacje: nazwę Towaru, datę
zakupu  (Potwierdzenia  Zamówienia),  opis  stwierdzonych  wad,
dokumentację fotograficzną wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, nr
rachunku bankowego, na który może nastąpić ewentualny zwrot ceny
Towaru lub jej części;

2) dostarcza Sprzedającemu Towar  na  swój  koszt  na  adres  siedziby
Sprzedającego.



VII.3. Sprzedający, po otrzymaniu oświadczenia o reklamacji, w terminie 30 dni
od  dnia  otrzymania  Towaru,  informuje  Kupującego  na  adres  e-mail  o
pozytywnym bądź  negatywnym rozstrzygnięciu  reklamacji  oraz  dalszych
krokach.  

VII.4. Kupujący  może  skorzystać  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania
reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń.  Rejestr  podmiotów uprawnionych  do
pozasądowego  rozpatrywania  sporów  i  zasady  dostępu  do  procedur
udostępnione są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów
pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php. 

VII.5. Formularz reklamacyjny stanowi załącznik do Regulaminu.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

VIII.1. Z  zastrzeżeniem  wyjątków  przewidzianych  w  Regulaminie  oraz  w
przepisach  prawa  bezwzględnie  obowiązującego,  Kupujący,  będący
konsumentem  może  odstąpić  od  umowy  sprzedaży  zawartej  w  trybie
określonym w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru
Kupującemu – bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

VIII.2. Kupujący  może  odstąpić  od  umowy,  składając  Sprzedającemu
oświadczenie  o  odstąpieniu  od umowy.  Oświadczenie  można złożyć  na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

VIII.3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt VIII.1 wystarczy wysłanie
oświadczenia  przed  jego  upływem,  przy  czym  Kupujący  może  wysłać
oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłką pocztową lub kurierską
albo poprzez wysłanie skanu podpisanego oświadczenia o odstąpieniu na
adres e-mail Sprzedającego.

VIII.4. Sprzedający  niezwłocznie  przesyła  na  adres  e-mail  Kupującego
potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w sposób, o
którym mowa powyżej.

VIII.5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia  otrzymania  oświadczenia  Kupującego  o  odstąpieniu  od  umowy,
zwrócić  Kupującemu  wszystkie  dokonane  przez  niego  płatności,  w  tym
koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt VIII.7 poniżej.

VIII.6. Sprzedający  dokonuje  zwrotu  płatności  przy  użyciu  takiego  samego
sposobu  zapłaty,  jakiego  użył  Kupujący,  chyba  że  Kupujący  wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami, w szczególności na rachunek bankowy.

VIII.7. Jeżeli  Sprzedający  nie  zaproponował,  że  sam  odbierze  Towar  od
Kupującego,  może wstrzymać się ze zwrotem płatności  otrzymanych od
Kupującego  do  chwili  otrzymania  Towaru  z  powrotem  lub  dostarczenia
przez  Kupującego  dowodu  jej  odesłania,  w  zależności  od  tego,  które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII.8. Jeżeli  Kupujący  wybrał  sposób  dostarczenia  Towaru  inny  niż  najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający
nie  jest  zobowiązany  do  zwrotu  Kupującemu  poniesionych  przez  niego
dodatkowych kosztów.

VIII.9. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go
osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak
nie  później  niż  14 dni  od dnia,  w którym odstąpił  od umowy,  chyba że
Sprzedający  zaproponował,  że  sam  odbierze  Towar.  Do  zachowania
terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php


VIII.10. Kupujący  ponosi  bezpośrednie  koszty  zwrotu  Towaru. Jeżeli  Towar
dostarczono  Kupującemu  do  miejsca,  w  którym  zamieszkiwał  w  chwili
zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania Towaru na
swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można go odesłać.

VIII.11. Kupujący  ponosi  odpowiedzialność  za  zmniejszenie  wartości  Towaru
będące  wynikiem  korzystania  z  niej  w  sposób  wykraczający  poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VIII.12. Jeżeli  na  wyraźne  żądanie  Kupującego  wykonywanie  usługi  ma  się
rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Sprzedający
wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego
takie  żądanie  na  trwałym  nośniku. Jeżeli  Kupujący  wykonuje  prawo
odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania,  ma obowiązek zapłaty za
świadczenia  spełnione  do  chwili  odstąpienia  od  umowy. Kwotę  zapłaty
oblicza  się  proporcjonalnie  do  zakresu  spełnionego  świadczenia,  z
uwzględnieniem  uzgodnionej  w  umowie  ceny  lub  wynagrodzenia.  Jeżeli
cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest
wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

VIII.13. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie VIII nie
przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze
zm.)., w tym w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli  Sprzedający wykonał w pełni usługę za
wyraźną  zgodą  Kupującego,  który  został  poinformowany  przed
rozpoczęciem  świadczenia,  że  po  spełnieniu  świadczenia  przez
Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana,
wyprodukowana  według  specyfikacji  Kupującego  lub  służąca
zaspokojeniu  jego  zindywidualizowanych  potrzeb  (Towar  na
indywidualne Zamówienie);

3) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu,
ze  względu  na  swój  charakter,  zostają  nierozłącznie  połączone  z
innymi rzeczami;

4) w  której  Kupujący  wyraźnie  żądał,  aby  Sprzedający  do  niego
przyjechał  w celu dokonania  pilnej  naprawy lub konserwacji;  jeżeli
Sprzedający  świadczy  dodatkowo  inne  usługi  niż  te,  których
wykonania  Kupujący  żądał,  lub  dostarcza  rzeczy  inne  niż  części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia  od  umowy  przysługuje  Kupującemu  w  odniesieniu  do
dodatkowych usług lub rzeczy;

5) o dostarczanie  treści  cyfrowych,  które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
i  po  poinformowaniu  go  przez  Sprzedającego  o  utracie  prawa
odstąpienia od umowy.

IX. Własność intelektualna

IX.1. W przypadku dostarczenia przez Kupującego własnego projektu, o którym
mowa  w  pkt  V.5.1)  lub  materiałów  własnych  Kupującego  celem
sporządzenia projektu przez Sprzedającego, o którym mowa w pkt V.5.2),
Kupujący oświadcza, że przysługują mu w całości, niczym nieograniczone
autorskie  prawa  majątkowe  do  projektu  lub  poszczególnych  elementów
materiałów własnych Kupującego. 



IX.2. Kupujący  udziela  Sprzedającemu  z  chwilą  przekazaniu  projektu  lub
materiałów, o których mowa powyżej niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na
korzystanie z utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1062) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 tej ustawy
–  wyłącznie  w  celu  realizacji  Zamówienia  i  upoważnia  w  tym  zakresie
Sprzedającego do wykonywania autorskich praw zależnych.  

IX.3. W przypadku wystąpienia z roszczeniami przez jakikolwiek podmiot trzeci
w stosunku do Sprzedającego w związku z naruszeniem praw własności
intelektualnej  wskutek  wykorzystania  przez  Sprzedającego  utworów,  o
których mowa w pkt IX.2 powyżej w graniach określonych w Regulaminie,
Kupujący  niezwłocznie  zwolni  Sprzedającego  od  wszelkiej
odpowiedzialności  z  tego  tytułu,  jak  również  zwróci  Sprzedającemu
wszelkie koszty obrony w postępowaniu przed organami uprawnionymi do
rozstrzygania sporów, w tym w postępowaniu sądowym, administracyjnym
lub  sądowo-administracyjnym,  w  tym  wszelkie  koszty  poniesione  na
reprezentację  Sprzedającego  przez  profesjonalnych  pełnomocników,  jak
również udzieli Sprzedającemu wszelkiej pomocy w tych postępowaniach,
a  także,  o  ile  będzie  to  prawnie  dopuszczalne,  wstąpi  w  miejsce
Sprzedającego w takim postępowaniu.

IX.4. W  przypadku,  gdy  autorem  projektu  będzie  Sprzedający  (pkt  V.5.2
Regulaminu),  będą  mu  przysługiwać  autorskie  prawa  majątkowe  do
projektu  jako  całości,  chyba  że  Kupujący  i  Sprzedający  zawrą  odrębną
umowę w tym zakresie. Kupujący jest jednak upoważniony do korzystania z
Towaru  na indywidualne  Zamówienie  powstałego  na  podstawie  projektu
Sprzedającego bez ograniczeń. 

X. Ochrona prywatności i polityka ochrony danych osobowych

X.1. Składając  Zamówienie,  Kupujący  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego
danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

X.2. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego, jako
ich administratora, odbywa się zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz
Rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).

X.3. Kupujący  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich
poprawiania,  żądania  zaprzestania  ich  przetwarzania  oraz  sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.

X.4. Szczegółowe  zasady  ochrony  danych  osobowych  Kupującego,  w  tym
klauzulę  informacyjną  i  politykę  prywatności  znajdują  się  na  Stronie
Internetowej pod adresem :www.gmcpolska.pl.  

XI. Środki techniczne

XI.1. W celu składania zamówień na Towary, niezbędne jest korzystanie przez
Kupującego  z  urządzenia  końcowego  w  postaci  komputera,  tabletu,
smartphone’a albo innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci
Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera, Safari, umożliwiającego obsługę skryptów Java.  

XII. Wejście w życie i zmiany Regulaminu 



XII.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Internetowej. 

XII.2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony poprzez opublikowanie jego
zaktualizowanej wersji  na Stronie Internetowej. Nowa wersja Regulaminu
wchodzi  w  życie  z  dniem  publikacji,  chyba  że  z  treści  zmienionego
Regulaminu wynika, że jest to data późniejsza. 

XII.3. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu
stosuje się postanowienia dotychczasowego. 

XII.4. Regulamin podlega prawu polskiemu.


