
Operatorem sklepu internetowego aetka24.pl zamieszczonego na stronie internetowej 

Communication -633 

-

Gospodarczy Krajowego Reje

-26-27-573 

oraz numerem REGON 020633356 (zwana dalej AETKA). 

  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.     Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, okre la zasady korzystania ze 

sklepu internetowego aetka24.pl i stanowi  integraln  cz  umowy sprzeda y 

pomi dzy KLIENTEM i AETKA zawartej na podstawie przedstawionej na stronie informacji 

handlowej sklepu. 

2.     Sprzeda  produktów prezentowanych w sklepie aetka24.pl odbywa si  wy cznie 

za po rednictwem sieci Internet, a oferta sklepu jest skierowana do konsumentów oraz 

przedsi biorców, zwanych dalej KLIENTAMI. 

3.     

 

4.     REGULAMIN zostaje udost pniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o 

wiadczeniu us ug drog  KLIENT 

 

  

§ 2 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

1.     Celem korzystania ze strony aetka24.pl przez KLIENTA jest udzielenie mu 

 

zamówienia i zakupu wybranych produktów. 

2.     Korzystanie i rejestracja w sklepie internetowym aetka24.pl jest dobrowolne oraz 

bezp atne dla konsumentów, lecz wymaga akceptacji i przestrzegania REGULAMINU. 

Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego aetka24.pl przez KLIENTÓW 

 



3.     AETKA udost pnia na stronie sklepu internetowego aetka24.pl adres email za 

 

zasad funkcjonowania sklepu internetowego aetka24.pl. 

4.     KLIENT konsument mo e dokona  rejestracji i utworzy  konto, na którym b d  

 -mail na 

adres sklep@aetka24.pl. W razie wypowiedzenia umowy w trakcie realizacji przez AETKA 

zamówienia, skutek rozwi zania umowy nast pi z chwil  zrealizowania zamówienia. 

5.     Do dokonywania zakupów w sklepie internetowym aetka24.pl niezb dne jest 

 

6.     Przekazuj c swoje dane w ramach korzystania ze strony, KLIENT ma obowi zek 

podawania informacji prawdziwych. 

7.     O wszelkich planowanych przerwach w dost pie do strony KLIENCI b d  

powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej aetka24.pl. 

  

 

1.     KLIENT mo e z o y  zamówienie wed ug procedury opisanej w zak adce JAK 

KUPOWA ?  

2.     KLIENT przedsi biorca mo e zamówi  towar na stronie www.aetka24.pl 

 

3.     Zamówienia przyjmowane s  wy cznie za po rednictwem strony 

internetowej www.aetka24.pl. 

4.     Warunkiem przyj cia zamówienia do realizacji jest prawid owe wype nienie 

wszystkich pó  

5.     Prawid owo z o one zamówienie zostaje potwierdzone informacj  zwrotn  w 

formie e-mail, wysy an  na wskazany przez KLIENTA podczas sk adania zamówienia 

adres e-mail, zawieraj c  numer zamó

 



6.     W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia w ci gu 24 godzin od 

jego z o enia, KLIENT powinien skontaktowa  si  z AETKA pod adresem e-

mail: sklep@aetka24.pl. 

7.     Z chwil  potwierdzenia zamówienia przez AETKA dochodzi do zawarcia umowy 

sprzeda y pomi dzy AETKA i KLIENTEM.   

8.     Po potwierdzeniu zamówienia przez AETKA KLIENT zobowi zany jest do 

uiszczenia ceny sprzeda

 

9.     Zamówienia mo na sk ada  24 godziny na dob , przez 7 dni w tygodniu. 

Zamówienia z o one w dni ustawowo wolne od pracy, przyjmowane s  w pierwszym dniu 

 

10.  Umowa sprzeda y zawarta pomi dzy AETKA a KLIENTEM jest umow  terminow  i 

trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spe nienia wiadczenia jest adres 

dostawy wskazany przez KLIENTA w zamówieniu. 

  

§ 4 DOSTAWA PRODUKTÓW 

1.     Zamówione produkty dostarczane s  KLIENTOWI za po rednictwem firmy 

kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu. 

2.     Produkty kupowane w sklepie aetka24.pl dostarczane s  tylko na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.     AETKA nie oferuje odbioru osobistego zakupionych produktów w siedzibie firmy. 

4.     Dostawa zamówionego produktu nast puje w terminie od 1 do 5 dni roboczych od 

potwierdzenia zamówienia. 

5.     W przypadku niemo no ci realizacji zamówienia we wskazanym terminie z 

 

poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji dostawy (nie 

-mail wskazany w 

zamówieniu. 

6.     W przypadku, o którym mowa w pkt 5 KLIENT mo e dokona  modyfikacji 

zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikiem sklepu aetka24.pl lub anulowa  



zamówienie, wysy aj c odpowiedni  wiadomo  na adres e-mail. Kontakt ze sklepem 

-mail: sklep@aetka24.pl. 

7.     W chwili odbioru paczki z produktem prosimy sprawdzi  w obecno ci kuriera stan 

przesy ki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesy ki prosimy nie przyjmowa  

przesy ki, zg osi  

 sklep@aetka24.pl. 

8.     Szczeg owe informacje na temat procesu reklamacji w procesie dostawy 

znajduj  w si  zak adce REKLAMACJE  

  

§ 5 CENY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY 

1.     Ceny oraz opisy produktów znajduj ce si  na stronie sklepu aetka24.pl s  

wy cznie informacj  handlow , a nie ofert  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. KLIENT, 

produktu na warunkach podanych w opisie produktu. 

2.     Ceny w sklepie internetowym aetka24.pl wyra one s  w z otych polskich i 

obejmuj  podatek VAT. 

3.     Wi  

4.     Na ka dy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT b dzie w 

formie tradycyjnej dostarczana razem z produktem. 

5.     Koszty dostawy zakupionych produktó

wyszczególnione na fakturze jako osobna pozycja. 

  

 

1.     Za zamówiony produkt KLIENT mo e dokona  p atno

form: 

·         poprzez system PayU.pl, 

·         przelewem online, 

·         gotówk  przy odbiorze paczki pobraniowej, 

https://www.aetka24.pl/REKLAMACJE-cabout-pol-39.html


·         przelewem tradycyjnym przed dostaw  produktu. Wówczas wysy ka 

produktu nast pi po zaksi gowaniu wp aty na koncie AETKA. 

2.     Szczeg owe informacje na temat dost pnych metod p atno ci znajduj  si  w 

zak adce FORMY P ATNO CI . 

  

 

1.     AETKA zobowi zuje si  dostarcza  KLIENTOM produkty fabrycznie nowe, wolne 

od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. 

2.     Produkty sprzedawane w sklepie internetowym aetka24.pl posiadaj  gwarancj  

producenta obowi zuj c  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czas gwarancji ka dego 

produktu okre

producenta. 

3.     Szczeg owe warunki realizacji gwarancji s  okre lone w dokumencie gwarancji 

wystawionej przez gwaranta. Wi kszo  produktów posiada gwarancje realizowane 

bezpo

lub na stronach internetowych p

REKLAMACJE" 

4.     Przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu KLIENTOWI konsumentowi 

AETKA ponosi odpowiedzialno  z tytu u r kojmi za wady fizyczne lub prawne  na 

zasadach okre lonych w przepisach art. 556-576 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 

1176 z p n. zm.). 

5.     Odpowiedzialno  AETKA z tytu u r kojmi wzgl dem KLIENTA przedsi biorcy jest 

wy czona. 

6.     W ramach roszcze  z r

 

7.     AETKA rozpoznaje reklamacj  z tytu u r kojmi w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania. Je eli w ci

 

https://www.aetka24.pl/REKLAMACJE-cabout-pol-39.html


8.     Szczeg owe informacje na temat realizacji roszcze  z tytu u gwarancji lub 

r kojmi znajduj  si  w zak adce REKLAMACJE  

9.     Konsument mo e skorzysta  z pozas dowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszcze . Chc c skorzysta  z mo liwo ci polubownego 

rozwi zywania sporów dotycz cych zakupów internetowych, Konsument mo e z o y  

adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 

  

§ 8 ZWROTY KONSUMENCKIE 

1.     Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 827) konsument w terminie czternastu dni od otrzymania 

zamówionego produktu, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny i bez ponoszenia 

dodatkowych koszt  

2.     Szczeg

 

  

 

1.     [ADMINISTRATOR] Administratorem danych osobowych  KLIENTA (tj. 

podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest "AETKA 

Michalczyka 5, 53-

-Fabrycznej VI 

 

2.     Przetwarzanie zbieranych danych odbywa si  zgodnie z przepisami 

Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

1219). 

3.     [PODSTAWY PRZETWARZANIA] Dane wymienione w §9 ust. 5 AETKA przetwarza 

w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.  Zgodnie z art. 6 RODO, przetwarzanie 

danych osobowych jest zgodne z prawem gdy: 

https://www.aetka24.pl/REKLAMACJE-cabout-pol-39.html


a)     osoba, której dane dotycz  wyrazi a zgod  na przetwarzanie swoich 

danych  osobowych  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, 

b)    przetwarzanie jest niezb

zawarciem umowy art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, 

c)     przetwarzanie jest niezb dne do wype nienia obowi zku prawnego ci cego na 

administratorze danych (AETKA COMMUNICATION CENTER Sp. z o. o.) - art. 6 ust. 1 pkt c) 

RODO, 

d)    przetwarzanie jest niezb dne do celów wynikaj cych z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. 

4.     [CELE PRZETWARZANIA] W oparciu o wymienione podstawy przetwarzania 

 

a)     zawierania i realizacji cz cej nas umowy oraz wiadczenia oferowanych dla 

  

b)    marketingowo-handlowych zwi zanych z nasz  ofert , w tym do informowania 

 w 

 

c)     dalszego kontaktu z KLIENTEM za po rednictwem poczty elektronicznej oraz 

telefonu, 

d)    wskazanych w udzielonej AETKA zgodzie, 

e)     realizacji obowi zków na

 

f)     dochodzenia roszcze  i obrony swoich interesów, 

g)    weryfikacji wiarygodno ci p atniczej KLIENTA oraz zdolno ci kredytowej w razie 

udzielania limitu kredytowego, 

h)     zapewnienia bezpiecze stwa z zakresu IT, 

i)      wykrywania nadu y  i zapobiegania im, 



j)      tworzenia zestawie  analiz i statystyk na potrzeby wewn trzne AETKA, co 

modeli statystycznych, 

k)     administracyjnych w ramach grupy przedsi biorstw, do których nale y AETKA, 

l)      badania satysfakcji KLIENTA i polepszania naszych us ug, 

m)   realizowania innych prawnie uzasadnionych interesów AETKA  wynikaj cych z 

konieczno ci prowadzenia wsp pracy handlowej. 

5.     AETKA przetwarza dane osobowe po bezpo rednim powierzeniu ich 

Administratorowi przez KLIENTA w oparciu o wymienione w Regulaminie podstawy 

 

a)     imi  i nazwisko, 

b)    adres korespondencyjny, 

c)     numer telefonu, 

d)    adres e-mail, 

e)     informacje zawarte w logach systemowych - w celach technicznych i 

statystycznych. 

6.     

organiza

http://www.komsa.pl/firma/grupa-komsa-b/ 

7.     Dost p do danych osobowych KLIENTA b d  mia y wy cznie osoby wykonuj ce 

zadania zwi zane z procesami handlowo-marketingowymi czy informatycznymi oraz nasi 

 

8.     Dane osobowe KLIENTA wykorzystywane s  równie  w celu realizacji umów 

sprzeda y, w zwi

przeprowadzonych w sklepie aetka24.pl transakcjach, tj. Ceneo Sp. z o.o., Opineo Sp. z o.o. 



9.     -line za produkty nabyte w 

-

 

 

 

a)     w celu obs ugi (zrealizowania) przez PayU S.A. p atno ci za nabyte w aetka24.pl 

produkty, 

b)    niezw ocznie po wyborze przez KLIENTA w aetka24.pl sposobu dokonania 

- line. 

10.  Dane osobowe KLIENTA mog  by  udost pniane tak e organom w adzy publicznej 

(s dom, organom cigania, organom podatkowym), w przypadku gdy jest to niezb dne do 

 

11.  Dane osobowe KLIENTÓW mog  by  przekazywane równie  do pa stw trzecich, tj. 

poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim przypadku dbamy o poufno  

przekazywanych danych oraz o to, aby przekazywa  wy

zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. 

12.  [OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH] Powierzone nam dane osobowe, zgodnie z 

zasadami legalno

 

 

13.  [KATALOG UPRAWNIE ] W zwi zku z przetwarzaniem przez AETKA danych 

osobowych KLIENTA, KLIENTOWI przys uguje szereg uprawnie  wynikaj cych z art. 15-21 

RODO, w tym uprawnie  takich jak: 

·         

AETKA, 

·         prawo do sprostowania danych osobowych, które dotycz  KLIENTA, 

·         prawo do dania usuni cia danych osobowych ( prawo do bycia 

zapomnianym )  je li nie wyst puj  ju  podstawy prawne do ich przetwarzania, 



·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez AETKA tylko do 

okre lonych celów, 

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  prawo to ma 

na celu umo liwienia zaprzestania przetwarzania danych KLIENTA, 

·         prawo do przenoszenia danych, 

·         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego pozycja 

ustrojowa wynika z obowi zuj cej ustawy normuj cej ochron  danych osobowych. 

14.  

u z 

otrzymywanie informacji o promocjach czy ofertach specjalnych. 

15.  Podkre lamy równie , e dane osobowe KLIENTA s  u nas bezpieczne, a zgod  na 

przetwarzanie swoich danych osobowych   KLIENT 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed j

przepisów 

prawa. 

16.  Bezpiecze stwo danych osobowych KLIENTA jest dla nas kwesti  niezwykle istotn , 

st d w przypadku jakichkolwiek pyta  dotycz cych danych osobowych, prosimy o kontakt 

pod adresem mailowym: iod@aetka.pl lub pisemnie pod adresem AETKA 

COMMUNICATION CENTER Sp. z o. o., ul. Michalczyka 5, 53-  

17.  Strona aetka24.pl korzysta z plików cookies, aby dostosowa  tre  do 

indywidualnych potrzeb i zainteresowa  u ytkowników. Wi cej informacji na temat 

polityki cookies mo na znale  w zak adce  

  

 

1.     W sprawach nieuregulowanych REGULAMINEM zastosowanie znajduj  

odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowi zuj cego, a w szczególno ci Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 



osobowych. 

2.     REGULAMIN obowi zuje od dnia 01.05.2019 roku 

3.     AETKA zastrzega sobie mo liwo  zmiany REGULAMINU. Zmiana b dzie 

skuteczna w terminie wskazanym przez AETKA, z zastrze eniem, e zamówienia przyj te 

do realizacji przed wej ciem w ycie zmian b d  realizowane na zasadach 

dotychczasowych. 

4.     KLIENT przy pierwszym logowaniu w AETKA, licz c od chwili wej cia w ycie 

zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o mo liwo ci ich akceptacji. Odmowa 

akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwi zaniem umowy z AETKA. 

 


