
Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. 
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również 
zmieniających zapisy poniższego regulaminu. 
Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (www.ofertikon.pl PHU REKLAMA 
Jolanta Gmitrowicz,  ul. Śnieżyńskiego 3, 20-706 Lublin). 
 
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie 
ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. 
 

Regulamin 

§1 Dane Sprzedającego: 
   PHU REKLAMA Jolanta Gmitrowicz ,  ul. Śnieżyńskiego 3, 20-706 Lublin 
NIP 8121317792, Regon 671927680 
adres poczty elektronicznej: biuro@ofertikon.pl 
Nazwa Sklepu Sprzedającego: Ofertikon.pl 
 
§2 Dane kontaktowe Sprzedającego: 
-  Adres prowadzenia działalności: ul. Śnieżyńskiego 3, 20-706 Lublin 
-  Adres oddziału/do doręczeń: ul. Śnieżyńskiego 3, 20-706 Lublin 
-  Adres poczty elektronicznej: biuro@ofertikon.pl 
 
§3 Istotne właściwości Towaru 
   Istotne właściwości Towaru wystawionego na Transakcji określone są w opisie produktu i podane na stronie sklepu. Wszystkie 
tabliczki, tablice, "znaki drogowe", obrazy, fototapety, nadruki na koszulkach, naklejki, napisy itd. wykonywane są na zamówienie po 
wybraniu wielkości i podaniu treści w formularzu po zakupie. 
 
§4 Cena Towaru 
   Cena Towaru będącego przedmiotem danej Transakcji podana jest w opisie danej Transakcji zgodnie z jej rodzajem. Cena Towaru 
nie zawiera jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane osobno w koszyku przy zakupie. 
 
§5 Zasady zapłaty ceny 
   Sprzedający udostępnia Kupującemu do wyboru następujące sposoby płatności, chyba że w "koszyku" dostępne są inne opcje 
stanowi inaczej: 
-  Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl 
-  Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego 
-  Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki 
 
Informacje dot. rachunku bankowego Sprzedającego: 
-  Bank: Bank Zachodni WBK 
-  Numer rachunku: 02 1090 2590 0000 0001 3145 3003 
 
  Kupujący jest obowiązany do zapłaty ceny za Towar zgodnie z wybranym sposobem płatności. W wypadku wyboru sposobu 
płatności innego niż za pobraniem, Kupujący obowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 
sprzedaży. 
  W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego zalecamy podawanie w tytule przelewu 
nazwiska osoby zamawiającej i daty zakupu ułatwi to nam i przyspieszy księgowanie płatności, prosimy również o przesłanie 
potwierdzenia wpłaty na nasz adres mail biuro@ofertikon.pl w celu przyśpieszenia realizacji. 
  W wypadku Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, 
w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części. 
 
§6 Koszt oraz termin i sposób dostawy  
  Koszt dostawy: koszt dostawy Towaru jest wskazany w koszyku przy zakupie, jest uzależniony od wybranej formy dostawy oraz 
wybranego przewoźnika. 
 
§7 Termin dostawy: 
  Zamówiony towar wysyłany jest zazwyczaj w ciągu 48 godzin. W przypadkach pilnych, możliwa jest negocjacja w sprawie czasu 
wysyłki tak aby w miarę naszych możliwości maksymalnie ją przyśpieszyć. 
 Maksymalny termin dostawy Towaru do Kupującego wynosi do 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy). 
 Terminy dostawy  należy liczyć w następujący sposób: 
-  W przypadku wyboru przez Kupującego  płatności elektronicznej - od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedającego. 
-  W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem  - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego lub 
przesłania potwierdzenia wpłaty. 
-  W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
 
§8 Dostępne sposoby dostawy:  
1. Przesyłka pocztowa. 
2.  Przesyłka pocztowa za pobraniem. 
3. Przesyłka kurierska. 
4.  Przesyłka kurierska za pobraniem. 
5.   Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz po uprzednim ustaleniu szczegółów na terenie Unii 



Europejskiej. 
 
§9 Warunki ogólne 
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. 
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że sprzedający wyrazi zgodę na wysyłkę 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. 
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają ̨podatek VAT). Ceny 
produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. , W angielskiej wersji językowej ceny podane są w 
euro. 
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem 
ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu 
dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. 
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do 
tych informacji w przyszłości następuje w postaci: 
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie 
odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do 
samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy; 
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu 
w formie paragonu lub faktury VAT,  
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie. 
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a 
Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną 
usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. 
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE 
wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z 
zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie 
oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, 
Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu  należy 
je wszystkie wyłączyć. 
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego 
zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są 
ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym 
dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość ́wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w 
sklepie. 
11. Kupujący zobowiązany jest do: 
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, 
zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego 
oprogramowania lub urządzeń, 
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), 
d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego, 
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, 
postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety. 
 
§10 Zawarcie umowy i realizacja 
1. Zamówienia można składać  przez 7 dni w tygodniu,  24 godziny na dobę̨ . 
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być 
wielokrotnie powtarzana: 
a. dodanie do koszyka produktu; 
b. wybór rodzaju dostawy; 
c. wybór rodzaju płatności; 
d. wybór miejsca wydania rzeczy ( adres dostawy); 
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. 
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia lub z chwilą zapłaty przez PayU. 
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za 
pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego. 
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w 
terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. 
6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego 
przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie 
Sprzedającego. 
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów 
w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia. 
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez 
Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi 
załącznikami, o których mowa w §10 pkt 6b. 
 
§11 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, 
bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu 
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 



3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa 
konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://ofertikon.pl/img/cms/prawo_odstapienia_od%20_umowy.pdf lub 
w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. 
4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.  
5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w 
złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od 
umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko, sprzedający nie zwraca tych 
kosztów. 
9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził 
zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie 
przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia 
zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego. 
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem 
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a 
jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, 
Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. 
12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że 
Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub 
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które 
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Wszystkie przedmioty mające cechy indywidualne dostosowane do potrzeb 
kupującego, wykonywane na zamówienie, a w szczególności fototapety wykonywane na wymiar, tablice z napisami 
określonymi przez kupującego, napisy wycinane na zamówienie kupującego, tabliczki, naklejki, fototapety projektowane 
na zamówienie kupującego np. tablice adresowe, tabliczki dostosowane do potrzeb kupującego poprzez nawiercenie 
otworów lub naklejenie taśmy dwustronnej); 
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  
d. 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; 
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie 
połączone z innymi rzeczami; 
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w 
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za 
wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o 
utracie prawa odstąpienia od umowy; 
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 
 
§12 Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy 
1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 
 
§13 Brak odstąpienia od umowy: 
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany 
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i 
które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub 
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (Wszystkie przedmioty mające cechy indywidualne 
dostosowane do potrzeb kupującego, wykonywane na zamówienie a w szczególności fototapety wykonywane na wymiar, 
tablice z napisami określonymi przez kupującego, napisy wycinane na zamówienie kupującego, tabliczki, naklejki, 
fototapety projektowane na zamówienie kupującego np. tablice adresowe, tabliczki dostosowane do potrzeb kupującego 
poprzez nawiercenie otworów lub naklejenie taśmy dwustronnej) 
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
5. 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; 
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie 
połączone z innymi rzeczami; 
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a 
których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi 
przedsiębiorca nie ma kontroli; 
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; 
jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż 
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w 
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w 



zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
11. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, 
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie 
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za 
wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o 
utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 
§14  Wyłączenie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość 
1. Zakupy dokonane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub reprezentujące podmioty działalności gospodarczej 
(zakupy na które została wystawiona faktura VAT) 
2. Wszystkie przedmioty mające cechy indywidualne dostosowane do potrzeb kupującego, wykonywane na zamówienie, a w 
szczególności tablice z napisami określonymi przez kupującego, napisy wycinane na zamówienie kupującego, tabliczki i naklejki 
projektowane na zamówienie kupującego np. tablice adresowe, tabliczki dostosowane do potrzeb kupującego poprzez nawiercenie 
otworów lub naklejenie taśmy dwustronnej. 
 
§15 Wysyłka zwracanego towaru w przypadku odstąpienia od umowy (tylko towary nie wykonywane na zamówienie §11 
punkt 14. b ) 
    Towary należy wysłać na następujący adres Sprzedającego: 
-  PHU REKLAMA Jolanta Gmitrowicz, ul. Śnieżyńskiego 3, 20-706 Lublin 
-  prosimy do przesyłki dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej oraz dowód zakupu (paragon) lub inne 
potwierdzenie dokonania trakcji 
 
§16 Rękojmia 
1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad 
fizycznych i prawnych (rękojmia). 
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za 
wady (rękojmia). 
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, 
przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. 
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: 
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla 
Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana 
przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie 
przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo 
zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez 
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez 
Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie 
stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:  
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;  
b. żądać usunięcia wady. 
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych 
niedogodności dla Konsumenta. 
9. Sprzedający może odmówić zadość uczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej 
w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do 
zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego 
zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z 
tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i 
ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, 
Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na 
adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby 
nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W 
razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo 
Sprzedającego. 
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §11 pkt 10. 
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od 
umowy. 
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do: 
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; 
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy; 
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; 
d. żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.  
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu 
wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania 
rzeczy Konsumentowi. 
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, 



licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a 
jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 
dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy 
stwierdzone przed upływem tego terminu. 
18. W terminach określonych w §16 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z 
powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg 
terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu 
terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych 
uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu 
rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem 
lub bezskutecznego zakończenia mediacji. 
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §16 pkt 15-16, z tym że bieg terminu 
rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady 
dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. 
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać 
naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem 
okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, 
kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie 
odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o 
obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę 
podstępnie zataił. 
23. Rękojmia jest udzielana na 24 miesięcy od daty zakupu 
24. Rękojmia na fototapety, napisy i naklejki samoprzylepne obowiązuje tylko przy zastosowaniu się do instrukcji naklejania 
dostępnych na stronie ofertikon.pl 
25. rękojmia nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń podczas transportu nie zgłoszonych przewoźnikowi przy odbiorze 
przesyłki 
 
§17 Miejsce i sposoby składania reklamacji: 
1.  Pisemnie na adres: PHU REKLAMA Jolanta Gmitrowicz, ul. Śnieżyńskiego 3, 20-706 Lublin 
2.  Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ofertikon.pl 
 
§18 Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową, opis procedury reklamacyjnej:  
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa Towar w celu 
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Towaru z umową są określone w szczególności 
ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, 
poz. 1176 ze zm.). 
2. Opis procedury reklamacyjnej: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem 
biuro@ofertikon.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
-  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
-  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
-  zdjęcie reklamowanego przedmiotu (wady), 
-  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
-  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, 
-  tytuł maila powinien zaczynać się od słowa ”Reklamacja”, 
-    prosimy jeśli jest taka możliwość o dołączenie zdjęcia reklamowanego produktu 
3. formularz dostępny jest pod adresem http://ofertikon.pl/img/cms/rekojmia.pdf 
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się 
do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 
 
§19 Wysyłka reklamowanego towaru 
1. Reklamowany Towar należy wysłać na następujący adres Sprzedającego: 
- PHU REKLAMA Jolanta Gmitrowicz, ul. Śnieżyńskiego 3, 20-706 Lublin 
2. Wysłać należy najtańszą przesyłką ewidencjonowaną (ekonomiczny list polecony lub ekonomiczna paczka pocztowa), w 
przypadku przesłania droższą formą przesyłki zwrot kosztów nastąpi tylko do kwoty najtańszej przesyłki pocztowej. 
3. Prosimy do przesyłki dołączyć wydruk wcześniej przesłanej mailem reklamacji, 
4. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem pocztowym. 
 
§20 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do 
tych procedur: 
1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. 
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: 
http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. 
 
§21 Dane osobowe 
1. Administrator danych osobowych: 
PHU REKLAMA Jolanta Gmitrowicz, ul. Śnieżyńskiego 3, 20-706 Lublin 
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra 



właściwego do spraw gospodarki, NIP 8121317792, Regon 671927680 
adres poczty elektronicznej: biuro@ofertikon.pl 
2. Dane zbierane przez Administratora zbierane są wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją 
umów sprzedaży zawartych w wyniku Transakcji Sprzedającego. 
3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym 
podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego 
nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. 
zm.). 
4. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji 
zamówienia przez Sklep oraz podmiot będący jego właścicielem na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
5. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji 
płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez operatora płatności on-line na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.). 
6. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do wysłania 
paczki oraz informowania kupującego o statusie doręczenia paczki przez firmę kurierską na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
7. Istnieje możliwość zgłoszenia braku zgody na umieszczenie danych osobowych w bazach danych, o czym należy poinformować 
sklep poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formularzu zamówienia. Zaznacza się, że nie ma możliwości nie wyrażenia zgody 
na umieszczenie danych osobowych we właściwych bazach danych, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 na czas realizacji zlecenia. W 
wypadku umieszczenia oświadczenia w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte z tych baz danych po zakończeniu realizacji 
zlecenia, tj. najpóźniej w terminie 14 dni od daty zapłaty bądź dostawy towaru w zależności co nastąpi później. 
8. Administrator za uprzednią zgodą Kupującego może przetwarzać jego dane (adres poczty elektronicznej) także w celu marketingu 
usług i produktów własnych Administratora. 
Dane przekazujemy także wybranemu przez Kupującego przewoźnikowi w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy Towaru. 
Obecnie korzystamy z: 
- POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze 
Przedsiębiorców KRS: 0000334972. 
- DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze 
Przedsiębiorców KRS: 0000028368. 
9. Administrator korzysta z usług serwisu ifirma.pl, którego właścicielem jest Power Media SA (adres siedziby: ul. Grabiszyńska 241 
B, 53-234 Wrocław), NIP: 898-16-47-572 i przetwarza w nim zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla 
dokonania obsługi rachunkowej umowy sprzedaży 
 
§22 Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
1. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
2. Każdemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora.  
3. W celu realizacji powyższych uprawnień można przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres Administratora lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ofertikon.pl 
 
§23 Dobrowolność podania danych osobowych 
1. - udział w Transakcjach Sprzedającego, w tym zawieranie w ich wyniku umów sprzedaży, z czym wiąże się konieczność podania 
danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce wziąć udział w 
Transakcji Sprzedającego, w tym zawrzeć umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedającym. 
 

§24 Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy? 

 A. Rejestracja 

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.ofertikon.pl,dzięki czemu nie musisz przy 

każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas. 

 (Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych 

zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać dane .)  

W trakcie rejestracji prosimy o: 

1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki; 

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania 

przesyłki; 

3. e-mail – niezbędny do logowania do i komunikacji związanej z korzystaniem z www.ofertikon.pl 

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) 

 (Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez www.ofertikon.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób)  

 B. Złożenie zamówienia 

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku 

zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie: 

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki; 

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki; 

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; 



4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników). 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub 

składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie: 

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki; 

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki; 

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez 

przewoźników). 

 W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż 

wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie: 

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży; 

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży; 

3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży. 

  

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.ofertikon.pl i następujące podmioty w podanym poniżej 

zakresie: 

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci 

etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki 

przekazywane są : 

a. Poczta Polska 

b. Firma kurierska DPD 

  

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po 

przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne 

lub przechowywane przez www.ofertikon.pl. 

  

www.ofertikon.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności: 

a. PayU SA operatora serwisu payu.pl 

 

C. Subskrypcja newslettera 

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia 

prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej 

chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w www.ofertikon.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w 

stopce każdego newslettera. 

  

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez www.ofertikon.pl 

  

§25 Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.ofertikon.pl 

A. www.ofertikon.pl (serwer) 

System informatyczny, z którego korzysta www.ofertikon.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z 

którego korzystasz łącząc się z www.ofertikon.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, 

systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, 

czy adres wejścia na www.ofertikon.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.ofertikon.pl w celu zapewnienia 

jak największej wygody korzystania. 

  

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w §24  i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i 

mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

  

B. www.ofertikon.pl (cookies) 

www.ofertikon.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu 

umożliwienia www.ofertikon.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania www.ofertikon.pl do Twoich potrzeb. 

 www.ofertikon.pl wykorzystuje cookies do: 



1. zapamiętania zalogowania 

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane); 

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.ofertikon.pl 

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.ofertikon.pl 

  

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich 

umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach 

pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z 

www.ofertikon.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. 

  

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin 

wwww.ofertikon.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w 

plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. 

  

C. Google Analytics (cookies) 

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu 

umożliwienia przeanalizowania przez www.ofertikon.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w 

celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów 

prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. 

  

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w §24 części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i 

mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

  

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie 

odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej 

przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować 

poprawnego działania www.ofertikon.pl. 

  

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w 

www.ofertikon.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach 

pomocy swojej przeglądarki internetowej. 

  

D. Google AdWords (cookies) 

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu 

umożliwienia przez www.ofertikon.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem 

sieci AdWords. 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w 

celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów 

prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. 

  

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w §24    części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej 

i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

  

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie 

odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej 

przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować 

poprawnego działania www.ofertikon.pl. 

  



Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin 

wwww.ofertikon.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w 

plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. 

  

 

§26 Udostępnianie Twoich danych osobowych 

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom 

państwowym, www.ofertikon.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie 

w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności. 

  

§27 Zmiana polityki bezpieczeństwa www.ofertikon.pl 

1. www.ofertikon.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, 

ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.ofertikon.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard 

wyższy od minimum wymaganego prawem. 

  

2. O takiej zmianie www.ofertikon.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie 

zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności. 

  

§28 Kontakt 

www.ofertikon.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego 

przez Ciebie numeru telefonu. 
 
 
(Regulamin wersja 0.2 z dnia 04-05-2016) 


