
Regulamin sklepu internetowego www.pozmet.pl 

§1 Informacje o podmiocie gospodarczym i Sklepie Internetowym 

1. Internetowy sklep POZMET.PL, dostępny pod 
adresem www.pozmet.pl, prowadzony jest przez Piotra Osinczuk - prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą POZMET Piotr Osinczuk (zwany dalej pozmet.pl 
lub Sklepem, Sklepem Internetowym). Siedziba firmy znajduje się w 43-430 Pogórze, 
ul. Górecka 60. Dane kontaktowe: telefon: 512 266 659, adres poczty 
elektronicznej: . Adres korespondencyjny, adres do składania 
reklamacji, zwrotów: POZMET Piotr Osinczuk, ul. Górecka 60, 43-430 Pogórze. 

2. Przedsiębiorca Piotr Osinczuk jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 
zostały mu nadane numery identyfikacyjne NIP 937-221-68-76 oraz REGON nr 
072702140. 

3. Sklep Internetowy pozmet.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci 
Internet na podstawie niniejszego Regulaminu. 

4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie pozmet.pl są fabrycznie nowe, wolne od 
wad fizycznych i prawnych. 

§2 Definicje 

•Administrator – administrator wszelkich danych zbieranych poprzez Sklep 
Internetowy; Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem 
Sklepu Internetowego jest POZMET Piotr Osinczuk w siedzibą w 43-430 Pogórze ul. 
Górecka 60, NIP 937-221-68-76; adres poczty elektronicznej: ; numer 
telefonu kontaktowego: 512 266 659 - zwany dalej „Administratorem” i będący 
jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą. 

•Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i 
przekaże je Przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;. 

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

•Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem Przewoźnika i kosztu 
wymienione w zakładce KOSZTY DOSTAWY; 

• Dostawca – podmiot współpracujący ze Sklepem Internetowym dostarczający 
oferowane przez Sklep produkty 

•Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon fiskalny wystawione zgodnie z 
Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług; 

•Formularz zamówienia – usługa elektroniczna Sklepu Internetowego stanowiąca 
interaktywny formularz umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności 



wybranie produktów poprzez dodanie ich do elektronicznego koszyka, określenie 
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy; 

•Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku 
nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej 
przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a 
która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu 
(w tym również Konsument); 

•Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za 
pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 
lub zawodową; 

•Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na 
jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji. Usługa 
elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony; 

•Magazyn – stan magazynowy Sklepu Internetowego, jt. firmy POZMET Piotr 
Osinczuk z siedzibą w 43-430 Pogórze, ul. Górecka 60 

•Newsletter – automatyczna usługa elektroniczna świadczona przez Sklep 
Internetowy za pośrednictwem poczty e-mail mająca na celu cykliczne informowanie 
Klientów (którzy wyrazili chęć otrzymywania usługi Newsletter) o produktach, 
nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym; 

•Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona 
w zakładce KOSZTY DOSTAWY; 

•Produkt – oferowana w Sklepie Internetowym dostępna rzecz ruchoma będąca 
przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą; 

•Przedsiębiorca – Klient nie będący Konsumentem; 

•Przewoźnik (Kurier)–wskazana firma kurierska realizująca usługę dostarczania 
zrealizowanego Zamówienia; 

•Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; 

•Sklep, Sklep Internetowy – sklep internetowy www.pozmet.pl; 

•Sprzedawca - Piotr Osinczuk zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki jako POZMET 
Piotr Osinczuk; zostały mu nadane numery identyfikacyjne NIP nr 937-221-68-76, 
oraz REGON nr 072702140, adres przedsiębiorstwa: 43-430 Pogórze, ul. Górecka 
60. 

•Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta pomiędzy 
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego; 



• Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem formularza 
zamówienia Sklepu pozmet.pl; w formie elektronicznej (e-mail) bądź złożone 
telefonicznie i potwierdzone w formie pisemnej (e-mail) określające jednoznacznie: 
rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, 
dane Klienta, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy 
Klientem a Sprzedawcą. 

§3 Postanowienia ogólne 

1.Umowa Sprzedaży z Klientem zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim 
prawem i niniejszym Regulaminem. 

2.Miejsce wydania towaru musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3.Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać 
rzeczy wolne od wad. 

4.Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są 
cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu 
dostawy, który określony jest w zakładce KOSZTY DOSTAWY. 

5.Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych 
postanowień Umowy Sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w 
przyszłości następuje w postaci: 

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-
mail: 

- potwierdzenia zamówienia, 

- informacji o prawie odstąpienia od umowy, 

- linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i formularza odstąpienia od umowy 
lub przesłanie tych dokumentów w formie pliku PDF. 

b. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia Dowodu zakupu, wysłanego do 
wskazanego miejsca wydania rzeczy. 

6.Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem 
środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości 
wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz 
określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. 

7.Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu 
cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby 
trzecie dla towarów znajdujących się w sklepie. Sprzedawca nie świadczy również 
żadnych usług posprzedażnych. 

8.Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie 
internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 



9.Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta 
poczty elektronicznej. 

10.W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji. 
Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie 
Internetowym – Klient może skorzystać z formularza „Szybkie zakupy” bez rejestracji. 
W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony 
przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz 
rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji 
znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala 
indywidualne hasło. 

§4 Przyjmowanie i realizacja zamówień 

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu 
internetowego www.pozmet.pl  prowadzonego przez Sprzedawcę jest zapoznanie się 
z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje 
treść Regulaminu. 

2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań 
technicznych: komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu; 
dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Chrome; klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające 
poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zalecana minimalna rozdzielczość 
ekranu: 1024x768. 

3. Logowanie do Sklepu Internetowego pozmet.pl odbywa się poprzez wpisanie w 
formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta 
Klienta, a także zaakceptowania Regulaminu Sklepu Internetowego. Dane podane 
przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta 
(zakładka „Panel Klienta”).  

4. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych 
funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty 
dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego oraz dodatkowo monitorować status 
zamówień własnych, uzyskać dostęp do danych dotyczących zamówień złożonych w 
przeszłości, dodawać produkty do schowka. 

5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego 
Konta w Sklepie Internetowym pozmet.pl w granicach wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej 
wiadomości Klienta. 

6. Zamówienia można składać w następujący sposób: 

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej https://www.pozmet.pl; 

b) e-mailem na adres: ; 



c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na 
stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. 

7. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu 
Internetowego pozmet.pl jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto 
Klienta)  lub jako Klient niezarejestrowany („Szybkie zakupy” bez rejestracji).  

8. W celu złożenia zamówienia poprzez Sklep Internetowy należy: 

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk 
„Dodaj do koszyka”, przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą 
należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;  

b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie: 

- przechodząc w kolejny etap zamówienia przyciskiem „Do kasy” należy 
zarejestrować się bądź zalogować się (jeśli Klient posiada Konto) lub podać dane do 
realizacji wysyłki poprzez „Szybkie zakupy” bez rejestracji oraz dane do dokumentu 
sprzedaży, jeśli mają być inne; 

- następnie należy przejść w kolejny etap zamówienia przyciskiem „Kontynuuj” oraz 
podać adres dostawy; 

- następnie należy wybrać sposób dostawy (Przewoźnik, odbiór osobisty, transport w 
rejonie Śląska Cieszyńskiego) i formę płatności (przelew bankowy, za pobraniem), 
należy zaakceptować regulamin Sklepu oraz potwierdzić realizację transakcji zakupu 
w Podsumowaniu klikając przycisk „Zamawiam i płacę przelewem bankowym” bądź 
„Zamawiam i płacę za pobraniem”. 

9. Zamówione towary dostarczane są: 

a) przesyłką kurierską (Przewoźnik); 

b) odbiór własny w punkcie sprzedaży: 43-430 Pogórze, ul. Górecka 60 w dni 
robocze w godz. od 7:00 -17:00; 

c) transportem firmy POZMET Piotr Osinczuk – tylko w rejonie Śląska Cieszyńskiego 
po indywidualnym ustaleniu terminu i kosztu Dostawy. 

10. Koszty dostawy są określone w zakładce „KOSZT DOSTAWY" na 
stronie http://www.pozmet.pl. 

11. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 
produkty, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części (zwane 
dalej „Paczkami”). O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany 
w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy 
zamówienia, przy czym informacja ta nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy 
zamawianych Produktów.  
 
12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi Internetowemu 



pozmet.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub 
produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta 
przycisku „Zamawiam i płacę przelewem bankowym” bądź „Zamawiam i płacę za 
pobraniem”. 
 
13. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta 
wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów 
zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie 
otrzymania przez Sklep Internetowy zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, 
jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta 
wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia 
do realizacji. 
 
14. Sklep Internetowy pozmet.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów 
dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:  

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy 
odbiorze;  

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką 
kurierską; 

c) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia z Punktu Odbioru. 

15. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości 
realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od 
dostawców Sklepu Internetowego nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na 
realizację zamówienia, Sklep internetowy poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji 
wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail bądź telefonicznie. 
 
16. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu e-mail, adresu 
dostawy może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu 
zamówienia. 

17. W komunikacji z Klientem (np. w  wysyłanych przez Sklep Internetowych e-
mailach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia 
zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość 
zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta 
formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez 
Klienta  (o ile Sklep Internetowy będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je 
zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient 
zobowiązany będzie ponieść. 

18. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych 
pozwalających na realizację zamówienia. 

19. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej 
Sklepu www.pozmet.pl, zamieszczone przy kupowanym towarze w momencie 
złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, 
Czas realizacji zamówienia i sposób Dostawy. 



20. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT lub faktura VAT zgodnie z 
życzeniem Klienta. 

21. Przy odbieraniu przesyłki od Przewoźnika prosimy o dokładne sprawdzenie, czy 
opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie 
przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy poinformować o tym Przewoźnika, aby 
sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji. 

22. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca zawiadomi o 
tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta 
zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez 
Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, 
o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze. 

§5 Sposób i termin zapłaty 

1. Możliwe są następujące formy płatności: 

a. za pobraniem - gotówką Przewoźnikowi lub w kasie punktu odbioru osobistego 
(punktem odbioru osobistego jest sklep POZMET Piotr Osinczuk ul. Górecka 60, 43-
430 Pogórze); 

b. przelewem na rachunek bankowy (przedpłata) - po złożeniu zamówienia w Sklepie 
Internetowym pozmet.pl, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. 
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy 
Sklepu. Po otrzymaniu należności towar jest wysyłany Przewoźnikiem - wybraną 
firmą kurierską (paczki standardowe). 

c. przelewem poprzez platformę przelewy24.pl – po złożeniu zamówienia w Sklepie 
Internetowym pozmet.pl, następuje przekierowanie do platformy przelewy24.pl celem 
dokonania płatności za złożone zamówienie. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku 
bankowym Sklepu, towar jest wysyłany Przewoźnikiem – wybraną firmą kurierską 
(paczki standardowe).  

 

§ 6 Wystawianie i doręczanie faktur 

1. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie 
przez Sklep Internetowy pozmet.pl faktur, faktur korygujących i duplikatów tych 
dokumentów w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres mailowy (tj. 
adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania 
Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury 
elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.  

§ 7 Czas realizacji zamówień  

1. Sklep Internetowy określa czas realizacji wysyłki (w zakładce Koszty Dostawy), 
który jest uzależniony od dostępności towaru w Magazynie Sklepu Internetowego, a 



w przypadku braku od dostępności w magazynach Dostawców. Czas realizacji 
zamówienia, tj. czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do 
momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do Przewoźnika realizującego dostawę 
- uwzględniane są tylko w Dni Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie 
realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. 

§8 Reklamacje 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 
sprzedawanego towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). 

2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności 
uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia 
towaru. 

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient najpierw powinien 
zawiadomić o tym Sklep pisemnie na adres ul. Górecka 60, 43-430 Pogórze lub 
pocztą elektroniczną na adres: l wraz ze szczegółowym opisem 
niezgodności, a następnie przesłać wadliwy towar na adres Sklepu. 

4. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient może również od razu odesłać 
do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności i dowodem zakupu 
towaru. 

5. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy 
towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może 
odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 
14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do 
złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 

6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić 
wadliwy towar na wolny od wad, usunąć wadę albo obniżyć cenę towaru w terminie 
14 dni od dnia uznania reklamacji Klienta. 

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się 
dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili 
otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego 
odesłania. 

8. Koszty związane z dostarczeniem lub przesłaniem reklamowanego towaru 
Sprzedawca zwraca 

Klientowi po rozpatrzeniu reklamacji. 

9. W przypadku przedmiotu umowy, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta 
(gwaranta), szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie 
gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje 
taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji 



bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie 
gwarancji. Klient może zgłaszać swoje roszczenia wynikające z gwarancji również do 
Sprzedawcy, lecz w takim wypadku Sprzedawca jest tylko pośrednikiem 
przekazującym złożoną reklamację gwarantowi. Klient może skorzystać, według 
swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych określonych przez gwaranta oraz z 
uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

§9 Przedsiębiorcy 

1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu 
rękojmi za 

Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona. 

2. W wypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca, Sklep może zaprzestać świadczenia 
usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania 
przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia. 

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego 
Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w 
ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do 
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie 
więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego 
Konsumentem. 

4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym 
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 
Sprzedawcy. 

§10 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument 
może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez 
podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w 
terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez 
Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pocztą pisemnego 
oświadczenia przed jego upływem lub drogą elektroniczną na adres . 

2. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
dostępnego w zakładce INFORMACJE. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres POZMET Piotr 
Osinczuk ul. Górecka 60, 43-430 Pogórze lub drogą elektroniczną na 
adres . 

4. Zwrotu towaru wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz podp
isanym oryginałem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli oświadczenie 
nie zostało złożone wcześniej,należy dokonywać na adres 
Sprzedawcy: POZMET Piotr Osinczuk ul. Górecka 60,43-



430 Pogórze z dopiskiem „ZWROT”. Zwrócony towar powinien być w stanie 
niezmienionym. Sprzedawca potwierdzi Klientowi zwrot świadczenia. 

5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym 
najtańszy oferowany przez Sprzedawcę koszt dostarczenia towaru, przy czym zwrot 
płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru przez Sprzedawcę lub 
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. 

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu 
zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób 
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy (pakowanie, 
przekazanie). Klient ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zapakowanie 
zwracanych rzeczy tak, aby nie uległy one uszkodzeniu w transporcie. 

8.W przypadku gdy składając zamówienie Klient wybrał fakturę VAT, korekta faktury 
może zostać przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu 
zamówienia. 

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje 
Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 
2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności umów: 

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub 
mająca krótki termin przydatności do użycia; 

b. 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; 

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu 
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

d. zawartej w drodze aukcji publicznej. 

§11 Ochrona danych osobowych 

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez 
niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który 
jest jednocześnie Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

2. Składając zamówienie Klient, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej zwane RODO, wyraża zgodę na 



przetwarzanie swoich danych osobowych przez Piotra Osinczuk - prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą POZMET Piotr Osinczuk z siedzibą w 43-430 
Pogórze ul. Górecka 60, NIP: 937-221-68-76, Regon: 072702140 wyłącznie w celu 
realizacji zamówienia. 

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy 
materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newslettera). 

4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane 
podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży. 

5. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma prawo dostępu do 
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, 
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych 
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest niezbędne 
do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Każdorazowo 
zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie 
Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego. 

7. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych i ochrony 
prywatności zostały zawarte w zakładce INFORMACJE/Polityka prywatności 

8.Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”. Polityka stosowania plików „cookies” 
znajduje się w zakładce INFORMACJE/Polityka „cookies”. 

§12 Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną 

1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: 

a. Prowadzenie Konta Klienta; 

b. Newsletter; 

2.Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na 
zasadach opisanych §4 Regulaminu. 

3.Klient w każdym czasie może żądać usunięcia Konta Klienta. 

4.Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji 
aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres 
poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony 
przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego 
formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na 
adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez 
Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną 
usługi Newsletter. 



5.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty 
elektronicznej cyklicznych wiadomości w formie elektronicznej zawierającej 
informacje o produktach, nowościach lub promocjach będących w ofercie 
Sprzedawcy. 

6.Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez 
wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej 
wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za 
pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta. 

§13 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Sprze
daży 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta 
będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dostępne 
są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników 
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy 
ochrona praw konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie 
Konsumentów Polskich 

- http://www.konsumenci.org), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz 
pod na stronie Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/, tel. 
22 55 60 800, e- 
mail uokik@uokik.gov.pl, http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/. 

§14 Postanowienia końcowe 

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 maja 2018 r. i ma zastosowanie do 
wszystkich zamówień składanych od tego dnia. 

2.Sklep może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany 
lub wprowadzenia nowych, wiążących Sklep powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa lub orzeczeń sądów mających wpływ na zasady i warunki sprzedaży 
konsumenckiej, zmiany warunków oferowanych przez Sklep produktów i usług oraz 
poszerzenia oferty produktowej Sklepu. 

3.O wprowadzonych do Regulaminu zmianach Sklep zobowiązuje się powiadomić 
Klientów przez zamieszczenie Regulaminu na stronie internetowej www.pozmet.pl. 

4.Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu 
obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1219 z późn. zm, ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsument ((t.j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 683z późn. zm.); 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). 

 


