
 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  
w domenie www.sisp.pl 

 

DEFINICJE 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie: 

- Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze 
zm.); 

- Spółka / Sprzedawca - SISP.PL OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SP. Z O.O.  

ul. Rynek 28, 31-010 Kraków, NIP: 6762549383 

- Nabywca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej 
polegającej na nabyciu Towaru/Usługi; 

- Towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą, a Nabywcą; 

- Usługa - działanie podejmowane w celu dostarczenia określonych korzyści lub zaspokojenia potrzeb 
wynikających z przedstawionej oferty w sklepie Internetowym. 

- Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego; 

- Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez spółkę pod adresem elektronicznym 
www.sisp.pl/sklep 

- Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między 
Sprzedawcą/Spółką, a Nabywcą; 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://sisp.pl/sklep/ 

prowadzony jest przez spółkę: SISP.PL OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SP. Z O.O.  

ul. Rynek 28, 31-010 Kraków, NIP: 6762549383  

§ 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż usług znajdujących się w aktualnej ofercie 

spółki przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy w 

dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep. 

§ 3. Zawartość Sklepu (usługi wraz z podaną ceną) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu 

cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. 

Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu 

znajdującego się w ofercie Sklepu.   

§  4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu. 

§  5. Podane przy produktach ceny są cenami minimalnymi. Ostateczna cena w przypadku pakietów 

związanych z Ochroną Danych Osobowych, RODO, Inspektora ochrony danych osobowych zostanie 

przedstawiona po wykonaniu audytu zerowego  w przedsiębiorstwie, które jest zainteresowane 

nabyciem usługi.  

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW 

§  6. Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy spółką SISP.PL i 

Klientem) za pośrednictwem sieci Internet. Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu 

niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej, 

http://www.sisp.pl/


 

 

aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze 

sklepem.  

§ 7. Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, 

które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i którym spółka SISP.PL 

przydzieliła konto w Sklepie (nadanie nazwy użytkownika, loginu i hasła). Oferta Sklepu obowiązuje 

wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient 

ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom 

trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.   

§ 8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza 

zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest 

zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w § 1 oraz aktualność danych 

Klienta.  

§ 9. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz 

poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z 

zawarciem umowy sprzedaży. Spółka oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych 

potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz 

internetowych, klęskami żywiołowymi).  

§ 10. Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią 

niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania 

postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez 

jakichkolwiek konsekwencji. 

§ 11. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w 

niedziele i święta otrzymują będą realizowane następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar 

znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne.  

§  12. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie w pełni wypełnionych formularzy 

zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu 

potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia 

potwierdzonego nie można anulować bez zgody spółki SISP.PL OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

SP. Z O.O.  

§ 13. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w 

wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych 

polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do 

poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny 

zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. Sklep 

w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w 

trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji 

zamówienia. 

§  14. Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia z żądaniem 

jest równoznaczne z upoważnieniem spółki do wystawienia faktury VAT. 

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ 

§ 15. Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z terminem ustalonym odrębną umową. Potwierdzona w 

wiadomości e-mail. 

§ 16. Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.  

§ 17. Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa.  



 

 

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW I USŁUG 

§ 18. W przypadku  braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep na prawo zaproponować 

Klientowi inny towar lub usługę o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody 

klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma 

zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś spółka nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.  

REKLAMACJE 

§ 19. Reklamacje należy składać  za pośrednictwem adresu e-mail lub drogą tradycyjną za pomocą listu 

poleconego z potwierdzeniem odbioru.  

§ 20. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania przez spółkę.  

§ 21. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona. 


