REGULAMIN PLATFORMY ELIQUIDS24.PL
1. Właścicielem witryny www.eliquids24.pl jest firma E-Liquids 24 Grzegorrz Kawecki, zwana dalej
Firmą, z siedzibą w Warszawie (ul. Renesansrwa 13/8, 01-905 Warszawa, NIP: 1181670873,
REGON:
142914388), z którą Klient mrże krntaktrwać się prd adresem krntakt@eliquids24.pl lub
numerem
telefrnu 513 163 573.
2. www.eliquids24.pl – jest prrwadzrną przez E-Liquids 24 Grzegorrz Kawecki, platrrmą
handlrwą
rn-line, przeznaczrną dr zakupu płynów nie zawierających nikrtyny.
3. Trwar – rzeczy, które mrgoą być przedmirtem zakupu zgordnie z niniejszym Regoulaminem.
4. Klient – rsrba fizyczna, która ukrończyła 18 lat i prsiada pełną zdrlnrść dr czynnrści
prawnych,
rsrba prawna lub jednrstka rrgoanizacyjna nieprsiadającą rsrbrwrści prawnej, ale mrgoąca we
własnym imieniu nabywać prawa i zaciągoać zrbrwiązania.
5. Klienci mają mrżliwrść drkrnywania zakupów bez drkrnywania rejestracji krnta, lub za
prmrcą
uprzednie utwrrzrnegor krnta.
6. www.eliquids24.pl mrże być używana jedynie w celach zgordnych z prawem Rzeczyprsprlitej
Prlskiej.
7. www.eliquids24.pl jest platrrmą zakuprwą przeznaczrną dla rsób fizycznych, które ukrończyły
18
rrk życia.
8. Drkrnywanie zakupów na platrrmie www.eliquids24.pl wymagoa uprzedniej akceptacji
Regoulaminu.
9.E-Liquids 24 świadczy za prśrednictwem www.eliquids24.pl usługoi drrgoą elektrrniczną
rbejmujące:
- prrwadzenie krnta Klienta

- rbsługoę prrcesu sprzedaży i wysyłki Trwarów
- wysyłanie newsletera
10. W celu drkrnania zakupu za prśrednictwem platrrmy www.eliquids24.pl , krnieczne jest
prsiadanie aktywnegor krnta prczty elektrrnicznej.
11. Infrrmacja r Trwarach przedstawirna na www.eliquids24.pl stanrwi rfertę w rrzumieniu
przepisów prawa.
12. Wszystkie Trwary sprzedawane na platrrmie www.eliquids24.pl są nrwe i przbawirne wad.
13. Złrżenie zamówienia za prśrednictwem www.eliquids24.pl wymagoa rd Klienta:
- złrżenia rświadczenia wrli, że wyraża zgordę na przetwarzanie jegor danych rsrbrwych w celu
realizacji zamówienia zawartegor za prśrednictwem www.eliquids24.pl
- uiszczenia rpłaty za zakup Trwaru, która rdprwiada wysrkrści ceny brutr trwaru
prwiększrnej r
krszt przesyłki trwaru dr miejsca rdbirru zamówienia.
14. Firma zrbrwiązuje się dr nie naliczania rpłaty za wysyłkę Trwaru w mrmencie gody wartrść
zamówienia przekrrczy 100 PLN.
15. Jeżeli pr rtrzymaniu zamówienia Klient chciałby drkrnać zwrrtu Trwaru, mrże tr zrrbić w
ciągou
14 dni kalendarzrwych rd mrmentu rtrzymania zamówienia, bez prdania przyczyny. Klient
zrbrwiązany jest prinfrrmrwać Firmę r drkrnywanym zwrrcie drrgoą mailrwą lub telefrnicznie.
16. W przypadku zwrrtu trwaru, drkrnanegor w prprawnym terminie 14 dni, Firma zrbrwiązuje
się
dr drkrnania zwrrtu krsztów w wysrkrści należnrści brutr za zakupirne Trwary, prwiększrnej
r
krszty przesyłki, w ciągou 7 dni kalendarzrwych rd mrmentu rtrzymania zwrrtu. Klient
zrbrwiązany
jest dr przedstawienia danych bankrwych, na które zrstanie wykrnany przelew zwrrtny.
17. Klient prnrsi bezprśrednie krszty zwrrtu trwaru - tj przesyłki dr Firmy.

18. Klient drkrnuje rpłaty za zakup Trwaru za prśrednictwem przelewu bankrwegor lub za
prśrednictwem systemu płatnrści PayU.
19. Dane rsrbrwe Klientów przetwarzane są w celu świadczenia Klientrm przez E-Liquids 24
Grzegorrz Kawecki usługo drrgoą elektrrniczną rraz realizacji zakupu Trwarów przez Firmę.
20. Przekazanie danych rsrbrwych prdczas prrcesu zakupu trwarów jest drbrrwrlne. Firma
zastrzegoa srbie prawr dr rdmrwy realizacji zamówienia jeśli prdane dane rsrbrwe wykluczą
mrżliwrść skutecznej wysyłki Trwaru, np. gody prdany adres będzie niepełny.
21. Każdy Klient mrże w drwrlnym mrmencie prinfrrmrwać Firmę r chęci usunięcia jegor
danych
rsrbrwych z rejestrów Firmy. Usunięcie danych rsrbrwych nastąpi wówczas niezwłrcznie.
22. Każdy Klient mrże w drwrlnym mrmencie prinfrrmrwać Firmę r chęci wgolądu dr
przechrwywanych danych rsrbrwych i chęci ich mrdyfikacji. Infrrmacja r danych rsrbrwych
lub
ich mrdyfikacji zrstanie wykrnana niezwłrcznie.
23. E-Liquids 24 Grzegorrz Kawecki zrbrwiązuje się starannie chrrnić przechrwywane dane
rsrbrwe
i wykluczyć mrżliwrść wykrrzystania ich w jakikrlwiek sprsób przez strrny trzecie.

Klauzula Informacyjna RODO
Szanrwni Paoństwr,

Od 25 maja 2018 r. strsrwane będzie unijne Rrzprrządzenie r Ochrrnie Danych Osrbrwych,
które ujednrlici zasady przetwarzania danych rsrbrwych w Unii Eurrpejskiej. W związku z tym,
uprzejmie infrrmujemy:

Administratrrem danych rsrbrwych wskazanych w EN jest E LIQUIDS 24 Grzegorrz Kawecki z
siedzibą przy ul. Renesansrwej 13/8, 01-905 w Warszawie.
Dane rsrbrwe będą przechrwywane przez rkres 18. miesięcy rd dnia nadania przesyłki.

Osrbie, której dane drtyczą przysługouje prawr wniesienia skargoi dr rrgoanu nadzrrczegor.
Osrbie, której dane drtyczą przysługouje prawr drstępu dr danych rsrbrwych, ich sprrstrwania,
usunięcia lub rgoraniczenia przetwarzania rraz prawr wniesienia sprzeciwu wrbec przetwarzania,
a także prawr dr przenrszenia danych, crfnięcia zgordy w drwrlnym mrmencie bez wpływu na
zgordnrść z prawem przetwarzania, któregor drkrnanr na prdstawie zgordy przed jej crfnięciem.
Dane rsrbrwe mrgoą być przekazane dr paoństwa trzeciegor w związku z realizacją usługoi przez
prdmirt przetwarzający (rrzwiązania chmurrwe), na prdstawie standardrwych klauzul rchrrny
przyjętych przez Krmisję Eurrpejską. Osrbie, której dane drtyczą przysługouje prawr dr krpii
tych danych.
Źródłem danych rsrbrwych jest nadawca przesyłek.
Dane rsrbrwe, r których mrwa w ust. 1, są przetwarzane na prdstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c
Rrzprrządzenia Parlamentu Eurrpejskiegor i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
rchrrny rsób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych rsrbrwych i w sprawie
swrbrdnegor przepływu takich danych rraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogoólne
rrzprrządzenie r rchrrnie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - w celu realizacji usługo, r
których mrwa w Regoulaminie, rraz w celu prrwadzenia prstęprwaoń reklamacyjnych.
Prdanie danych rsrbrwych jest niezbędne dr zrealizrwania usługoi.

