
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
wersja obowiązująca od dnia 22 marca 2021 r. 

Rozdział I. Definicje.

1. Sprzedawca  –  spó� łka  Smakmak  spó� łka  z  ógraniczóną  ódpówiedzialnós�cią  z siedzibą  w
Strzyz�ewicach,  przy  ul.  Balónówej  7a  (64-100  Lesznó),  wpisana  dó  rejestru  przedsiębiórcó� w
Krajówegó Rejestru Sądówegó prówadzónegó przez Sąd Rejónówy Póznan�  – Nówe Miastó i Wilda
w Póznaniu,  IX Wydział  Góspódarczy  KRS,  pód numerem KRS:  0000897870,  pósiadająca NIP:
6972197861, REGON: 300447111, BDO: 000064720, adres e-mail: sklep@smakmak.pl;

2. Sklep – sklep internetówy prówadzóny przez Sprzedawcę na strónie https://sklep.smakmak.pl  ;  
3. Kupujący –

a. ósóba fizyczna, któ� ra pósiada pełną zdólnós�c� dó czynnós�ci prawnych (ósóba pełnóletnia), 
b. ósóba  fizyczna  ó  ógraniczónej  zdólnós�ci  dó  czynnós�ci  prawnych,  któ� rej  przedstawiciel

ustawówy wyraził zgódę na zawarcie umówy, 
c. ósóba prawna, 
d. jednóstka  órganizacyjna  niebędąca  ósóbą  prawną,  któ� rej  przepisy  szczegó� lne  przyznają

zdólnós�c�  prawną, 
dókónująca zamó� wienia za pós�rednictwem Sklepu;

4. Konsument  –  Kupujący  będący  ósóbą  fizyczną  nabywającą  Tówary  wystawiane  przez
Sprzedawcę w Sklepie w celu niezwiązanym bezpós�rednió z jej  działalnós�cią góspódarczą lub
zawódówą;

5. Towary – tówary wystawióne przez Sprzedawcę w Sklepie, w szczegó� lnós�ci pródukty spóz�ywcze,
a w tym  przede wszystkim gótówe dania óbiadówe, zupy, gótówane warzywa, dódatki óbiadówe;

6. Dni Robocze – dni ód póniedziałku dó piątku niebędące s�więtami ustawówymi;
7. Regulamin – niniejszy regulamin;
8. Użytkownik  –  Kupujący  pósiadający  w  ramach  Sklepu indywidualne  kóntó  stwórzóne  przez

Kupującegó  póprzez  pódanie  w  systemie  infórmatycznym  Sklepu  danych  identyfikacyjnych
Kupującegó. 

Rozdział II. Postanowienia ogólne.

1. Zawartós�c�  Sklepu óraz wszelkie infórmacje zawarte w Sklepie skierówane są dó wyłącznie dó
Kupujących  mających  zamiar  dókónania  zamó� wienia  Tówaró� w  na  cele  inne  niz�  dalsza  ich
sprzedaz�  (ódsprzedaz�) w ramach prówadzónej działalnós�ci góspódarczej. W przypadku zamiaru
nabycia Tówaró� w w celu dalszej ich sprzedaz�y (ódsprzedaz�y) w ramach prówadzónej działalnós�ci
góspódarczej  nalez�y  kóntaktówac�  się  ze  Sprzedawcą  póza  Sklepem za  pós�rednictwem  póczty
elektrónicznej pód adresem: sklep@smakmak.pl

2. Regulamin  ókres� la  zasady  sprzedaz�y  Tówaró� w  dókónywanych  przez  Sprzedawcę  w  Sklepie.
Regulamin  dóstępny  jest  pód  adresem  https://sklep.smakmak.pl/webpage/regulamin-
sklepu.html

3. Dó umó� w sprzedaz�y  Tówaró� w  wystawiónych  przez  Sprzedawcę  w Sklepie  stósuje  się  prawó
pólskie, w tym takz�e wóbec Kupujących mających miejsce zwykłegó póbytu bądz�  siedzibę póza
terytórium Rzeczypóspólitej Pólskiej. 

4. W zakresie nieuregulówanym w Regulaminie stósuje się przepisy pówszechnie óbówiązującegó
prawa,  w szczegó� lnós�ci  przepisy ustawy z dnia  30 maja  2014 r.  ó  prawach kónsumenta óraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kódeks cywilny.

5. Kupujący móz�e dókónywac� zakupó� w Tówaró� w w Sklepie, składając jednórazówe zamó� wienie bez
kóniecznós�ci  rejestracji  bądz�  móz�e  zarejestrówac�  się  jakó  Uz�ytkównik  w  trakcie  składania
zamó� wienia,  na etapie „pódsumówania zamó� wienia”,  póprzez zaznaczenie póla wybóru „Załó� z�
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kóntó”,  a  następnie  wprówadzenia  hasła  i  jegó  pótwierdzenia  óraz,  w przypadku  Kupującegó
innegó  niz�  Kónsument,  pódania  numeru  NIP.  Dane  identyfikacyjne  pódane  przy  składaniu
zamó� wienia  zóstaną  przypisane  dó  nówóutwórzónegó  kónta  Uz�ytkównika.  Warunkiem
dókónania zakupu óraz zarejestrówania się jakó Uz�ytkównik jest pótwierdzenie zapóznania się
z Regulaminem óraz jegó akceptacja.

6. Rejestracja jakó Uz�ytkównik jest nieódpłatna. 
7. W sprawach związanych z  nabywaniem Tówaró� w w Sklepie Sprzedawca zastrzega móz� liwós�c�

kóntaktówania się z Kupującym, na numer telefónu albó na adres póczty elektrónicznej (e-mail)
pódany przy składaniu zamó� wienia. 

8. W  celu  prawidłówej  realizacji  zamó� wienia  kónieczne  jest  pódanie  przez  Kupującegó  pełnych
i prawidłówych danych, w tym w szczegó� lnós�ci  danych adresówych, danych kóntaktówych [np.
adres póczty elektrónicznej e-mail].

9. Dó prawidłówegó kórzystania ze Sklepu, w tym przeglądania wystawiónych w Sklepie Tówaró� w
óraz składania zamó� wien�  na Tówary, kónieczne jest pósiadanie
a. urządzenia z dóstępem dó sieci Internet, wypósaz�ónegó w przeglądarkę internetówą typu

Micrósóft Internet Explórer ód wersji 11 i wyz�szej, Micrósóft Edge, Góógle Chróme, Mózilla
Firefóx, Opera, Safari óraz

b. aktywnegó kónta póczty elektrónicznej (e-mail).
10. Wszystkie  póstanówienia  Regulaminu  dótyczące  Kónsumenta  stósuje  się  ró� wniez�  dó  ósóby

fizycznej  zawierającej  ze  Sprzedawcą  umówę  bezpós�rednió  związaną  z  jej  działalnós�cią
góspódarczą, gdy z tres�ci tej umówy wynika, z�e nie pósiada óna dla niej charakteru zawódówegó,
wynikającegó w szczegó� lnós�ci  z przedmiótu wykónywanej przez nią działalnós�ci  góspódarczej,
udóstępniónegó  na  pódstawie  przepisó� w  ó  Centralnej  Ewidencji  i  Infórmacji  ó  Działalnós�ci
Góspódarczej.

Rozdział III. Przedmiot sprzedaży.

Tówary są nówe,  óryginalne óraz  zapakówane w spósó� b zapewniający ich s�wiez�ós�c�  i  przydatnós�c�  dó
spóz�ycia.  Inne  istótne  włas�ciwós�ci  Tówaró� w  ókres� lóne  są  w ich  ópisie  w  Sklepie  a  takz�e  na  samych
Tówarach, będąc trwale z nimi półączóne lub zawarte na załączónym dó tówaru dówódzie zakupu.

Rozdział IV. Ceny. 

1. Ceny  Tówaró� w  wystawianych  przez  Sprzedawcę  w  Sklepie  pódawane  są  w  złótych  pólskich
i zawierają wszystkie  składniki,  w tym pódatek ód tówaró� w i  usług (VAT).  Ceny nie óbejmują
jednak kósztó� w dóstawy. 

2. Infórmacja  ó cenie Tówaru wystawiónegó przez Sprzedawcę w Sklepie  ma charakter wiąz�ący
w mómencie  złóz�enia  przez  Kupującegó  zamó� wienia,  chyba  z�e  stróny  wspó� lnie  póstanówią
inaczej. 

3. Sprzedawca  zastrzega  sóbie  prawó dó  zmiany cen Tówaró� w wystawianych w Sklepie,  w tym
wprówadzania  óraz  ódwóływania  cen  prómócyjnych,  przed  złóz�eniem  zamó� wienia  przez
Kupującegó.

Rozdział V. Składanie i realizacja zamówień. 

1. Zawartós�c�  Sklepu óraz wszelkie infórmacje zawarte w Sklepie stanówią zaprószenie dó zawarcia
umówy w rózumieniu art.  71 ustawy z dnia  23 kwietnia  1964 r.  Kódeks cywilny.  Zawarte w
Sklepie infórmacje ó dóstępnós�ci Tówaró� w mają charakter órientacyjny i nie stanówią gwarancji
tej dóstępnós�ci ani gwarancji realizacji zamó� wienia.



2. Nabycie  Tówaru  inicjówane  jest  w  następstwie  złóz�enia  przez  Kupującegó  zamó� wienia
wybranegó Tówaru póprzez wybó� r ópcji „dódaj dó kószyka” w ódniesieniu dó tegó wybranegó
Tówaru. Kupujący zóstaje przekierówany dó fórmularza składania zamó� wienia póprzez wybó� r
ópcji  „Zamó� w”.  Następnie  nalez�y  pódac�  wymagane  dane,  w  tym  w  szczegó� lnós�ci  dane
identyfikacyjne, adres dóstawy óraz dókónac� płatnós�ci za pós�rednictwem internetówegó systemu
płatnós�ci  ón-line  (zamó� wienie  wymaga  dla  swójej  skutecznós�ci  ópłacenia  z  gó� ry  ceny  za
zamawiany Tówar za pós�rednictwem internetówegó systemu płatnós�ci ón-line). Kupujący pónósi
wszelkie kószty związane z pódaniem błędnych, nieprawdziwych bądz�  niekómpletnych danych, w
szczegó� lnós�ci adresu dóstawy.

3. Zamó� wienia móz�na składac� zasadniczó 24 gódziny na dóbę, 7 dni w tygódniu, przez cały rók jakó
Uz�ytkównik bądz�  bez kóniecznós�ci  rejestracji  w trybie złóz�enia jednórazówegó zamó� wienia,  z
tym zastrzez�eniem, z�e  Sprzedawca zastrzega sóbie prawó dó kró� tkótrwałegó ógraniczenia lub
wyłączenia  działania  Sklepu na pótrzeby przeprówadzenia  kóniecznych prac módernizacyjnó-
serwisówych. 

4. W przypadku ósóby prawnej óraz jednóstki órganizacyjnej niepósiadającej ósóbówós�ci prawnej,
zamó� wienia  składac�  móz�e  wyłącznie  ósóba,  któ� ra  jest  umócówana  dó  zaciągania  zóbówiązan�
w imieniu tegó pódmiótu. 

5. Pó złóz�eniu prawidłówegó zamó� wienia na Tówar,  Sprzedawca przesyła Kupującemu na  adres
póczty  elektrónicznej  (e-mail)  pódany  przy  składaniu  zamó� wienia  lub  pódczas  rejestracji
Uz�ytkównika w Sklepie infórmację ó pótwierdzeniu złóz�enia zamó� wienia. Umówa zóstaje zawarta
z  chwilą  przesłania  Kupującemu  przez  Sprzedawcę  infórmacji  ó  pótwierdzeniu  złóz�enia
zamó� wienia, z uwzględnieniem póstanówien�  pkt 9 i 10 niniejszegó rózdziału. 

6. Realizacja  zamó� wienia  rózpóczyna  się  niezwłócznie  pó  ótrzymaniu  przez  Sprzedawcę  ód
óperatóra internetówych płatnós�ci ón-line pótwierdzenia póprawnegó wykónania płatnós�ci całej
ceny. 

7. Kupujący ótrzymuje na adres póczty elektrónicznej (e-mail) pódany przy składaniu zamó� wienia
lub pódczas rejestracji Uz�ytkównika:
a. infórmację e-mailówą ód Sprzedawcy ó przyjęciu zamó� wienia przez Sprzedawcę;
b. infórmację  e-mailówą  ód  Sprzedawcy  ó  przystąpieniu  dó  realizacji  zamó� wienia  przez

Sprzedawcę;
c. infórmację e-mailówą ód Sprzedawcy ó zrealizówaniu zamó� wienia óraz ó jegó gótówós�ci dó

wysyłki.
8. Jez�eli Kupujący nie ótrzymał infórmacji e-mailówej, ó któ� rej mówa pówyz�ej, Kupujący pówinien

upewnic�  się, z�e składając zamó� wienie zóstał pódany prawidłówy adres póczty elektrónicznej (e-
mail) óraz pówinien sprawdzic� fólder „SPAM” w swójej skrzynce pócztówej.

9. Jez�eli zamó� wióny Tówar jest niedóstępny w magazynie Sprzedawcy lub z innych przyczyn brak
jest móz� liwós�ci realizacji zamó� wienia Kupującegó, Sprzedawca póinfórmuje ó tym Kupującegó na
adres póczty elektrónicznej (e-mail) bądz�  telefónicznie na numer telefónu pódany przy składaniu
zamó� wienia lub pódczas rejestracji Uz�ytkównika niezwłócznie, nie pó� z�niej niz�  w terminie 7 dni
ód daty dóręczenia Kupującemu pótwierdzenia ó złóz�eniu zamó� wienia. W takiej sytuacji umówa
między  Sprzedawcą  a  Kupującym  ulega  rózwiązaniu  z  chwilą  póinfórmówania  Kupującegó
ó niedóstępnós�ci  Tówaru  w  magazynie  Sprzedawcy  lub  niemóz� liwós�ci  realizacji  zamó� wienia
z innych przyczyn, a ewentualna dókónana juz�  przez Kupującegó płatnós�c�  za zamó� wienie zóstaje
mu w całós�ci zwró� cóna niezwłócznie, nie pó� z�niej niz�  w terminie 7 dni ód dnia póinfórmówania
Kupującegó  ó  niedóstępnós�ci  Tówaru  w  magazynie  Sprzedawcy  lub  niemóz� liwós�ci  realizacji
zamó� wienia  z  innych  przyczyn.  Zwrót  płatnós�ci  następuje  w  takiej  samej  fórmie,  w  jakiej
Kupujący dókónał płatnós�ci na rzecz Sprzedawcy. 

10. Jez�eli zamó� wióne Tówary są dóstępne w częs�ci, Sprzedawca póinfórmuje ó tym Kupującegó na
adres póczty elektrónicznej (e-mail) bądz�  telefónicznie na numer telefónu pódany przy składaniu
zamó� wienia lub pódczas rejestracji  Uz�ytkównika óraz ó następujących móz� liwós�ciach, spós�ró� d



któ� rych  Kupujący  musi  dókónac�  wyraz�negó  wybóru,  infórmując  ó  tym  Sprzedawcę  na  adres
póczty elektrónicznej (e-mail) Sprzedawcy bądz�  w trakcie rózmówy telefónicznej:
a. częs�ciówa realizacja zamó� wienia – w przypadku wybóru tej móz� liwós�ci zamó� wienie zóstaje

zrealizówane przez Sprzedawcę w ódniesieniu dó dóstępnych Tówaró� w, wskazanych przez
Sprzedawcę w póczcie elektrónicznej (e-mail) lub pódczas rózmówy telefónicznej; w takiej
sytuacji  umówa  między  Sprzedawcą  a  Kupującym  w  częs�ci  dótyczącej  niedóstępnych
Tówaró� w ulega rózwiązaniu z chwilą złóz�enia przez Kupującegó ós�wiadczenia ó wybórze
móz� liwós�ci częs�ciówej realizacji zamó� wienia, a ewentualna dókónana juz�  przez Kupującegó
płatnós�c�  za  zamó� wienie  w  częs�ci,  któ� ra  nie  będzie  zrealizówana,  zóstaje  mu  zwró� cóna
niezwłócznie,  nie pó� z�niej  jednak niz�  w terminie 7 dni  ód dnia wybóru przez Kupującegó
móz� liwós�ci  częs�ciówej  realizacji  zamó� wienia;  zwrót  płatnós�ci  następuje  w  takiej  samej
fórmie, w jakiej Kupujący dókónał płatnós�ci na rzecz Sprzedawcy, albó

b. anulówanie całós�ci zamó� wienia – w przypadku wybóru tej móz� liwós�ci zamó� wienie zóstaje
anulówane  w  całós�ci;  w  takiej  sytuacji  umówa  między  Sprzedawcą  a  Kupującym  ulega
rózwiązaniu  z  chwilą  złóz�enia  przez  Kupującegó  ós�wiadczenia  ó  wybórze  móz� liwós�ci
anulówania całós�ci zamó� wienia, a ewentualna dókónana juz�  przez Kupującegó płatnós�c�  za
zamó� wienie zóstaje mu w całós�ci zwró� cóna niezwłócznie, nie pó� z�niej jednak niz�  w terminie
7 dni ód dnia wybóru przez Kupującegó móz� liwós�ci anulówania całós�ci zamó� wienia; zwrót
płatnós�ci  następuje  w takiej  samej  fórmie,  w jakiej  Kupujący  dókónał  płatnós�ci  na  rzecz
Sprzedawcy. 

11. Zamó� wienia  są  realizówane  (dóstarczane)  wyłącznie  na  częs�ci  terytórium  Rzeczpóspólitej
Pólskiej  óbjętej  aktualnym zasięgiem dóstaw  Sklepu.  Infórmację  ó  aktualnym zasięgu dóstaw
Sklepu móz�na uzyskac�  pódczas wchódzenia na strónę internetówą, pód któ� rą prówadzóny jest
Sklep,  a  takz�e  na  etapie  składania  Zamó� wienia  i  wskazywania  adresu  dóstawy.  W  óbu
przypadkach w celu sprawdzenia aktualnegó zasięgu dóstaw Sklepu i weryfikacji, czy zamó� wienie
móz�e zóstac�  dóstarczóne pód ókres� lóny adres, nalez�y w ódpówiednie póle wpisac�  kód pócztówy
adresu, pód któ� ry dóstawa ma zóstac� dókónana. Pó jegó wprówadzeniu pójawi się infórmacja, czy
na  danym  óbszarze  Sprzedawca  zapewnia  dóstawę  tówaró� w.  Mapa  óbszaru,  na  któ� rym
realizówane  są  zamó� wienia  przez  Sprzedawcę  (mapa  zasięgu  dóstaw  Sklepu),   dóstępna  jest
ró� wniez�  na strónie internetówej Sklepu.

Rozdział VI. Formy płatności.

Płatnós�ci  za  zamó� wióny Tówar móz�na dókónac�  wyłącznie przy składaniu zamó� wienia,  przed jegó
dóstawą  przez  Sprzedawcę  (płatnós�c�  z  gó� ry),  za  pós�rednictwem jednegó  z  akceptówanych  przez
Sprzedawcę systemó� w internetówych płatnós�ci ón-line 

Rozdział VII. Dostawa towarów.

1. Dóstawy Tówaru dókónuje Sprzedawca pód adres wskazany przez Kupującegó pódczas składania
zamó� wienia.

2. Wydanie  Tówaru Kupującemu następuje z chwilą wydania Tówaru Kupującemu w wybranym
przez niegó miejscu dóstawy.

3. Zmiana adresu dóstawy na adres inny niz�  pódany przy składaniu zamó� wienia jest pó złóz�eniu
zamó� wienia niemóz� liwa.

4. Kószty  dóstawy  pókrywa  Kupujący,  chyba  z�e  wartós�c�  zakupiónych  Tówaró� w  przekracza
ókres� lóny  przez  Sprzedawcę  pró� g.  W  takiej  sytuacji  kószty  dóstawy  pókrywa  Sprzedawca.
Szczegó� łówe wskazanie kósztó� w dóstawy i prógu wartós�ci zakupó� w, pó przekróczeniu któ� regó
kószty  dóstawy pókrywa  Sprzedawca,  znajduje  się  w fórmularzu  zamó� wienia  óraz  w ósóbnej
zakładce na strónie Sklepu. 



5. Z  zastrzez�eniem  póstanówienia  rózdziału  V  pkt  6  Regulaminu  Sprzedawca  dółóz�y  wszelkich
staran� ,  aby Tówary zamó� wióne przez Kupującegó dó gódziny 15:00 zóstały przygótówane dó
wysłania Kupującemu na wskazany przez niegó adres  najpó� z�niej następnegó Dnia Róbóczegó,
natómiast w przypadku zamó� wien�  złóz�ónych pó gódzinie 15:00 – aby zóstały przygótówane dó
wysłania  najpó� z�niej  w  ciągu  48  gódzin  ód  chwili  przystąpienia  dó  realizacji  zamó� wienia.  W
przypadku  Zamó� wien�  złóz�ónych  w  sóbótę  albó  niedzielę  albó  w  inny  dzien�  wólny  ód  pracy
Sprzedawca dółóz�y wszelkich staran� , aby Tówary zóstały przygótówany dó wysłania najpó� z�niej
drugiegó Dnia Róbóczegó następującegó pó dniach wólnych ód pracy.

6. Z uwagi na włas�ciwós�ci  Tówaró� w (będących próduktami spóz�ywczymi ulegającymi szybkiemu
zepsuciu óraz wymagającymi przechówywania i transpórtu w warunkach chłódniczych) termin
dóstarczenia  Tówaru  ókres� la  Sprzedawca,  mając  na  względnie  kóniecznós�c�  zachówania  jegó
s�wiez�ós�ci,  przy  czym  nie  będzie  ón  dłuz�szy  niz�  7  Dni  Róbóczych,  licząc  ód  mómentu
przygótówania Tówaru dó wysyłki. Jez�eli Tówar nie zóstał dóręczóny Kupującemu w ciągu 7 Dni
Róbóczych ód dnia ótrzymania przez niegó infórmacji e-mailówej ó zrealizówaniu zamó� wienia i
gótówós�ci  dó  wysyłki  (rózdział  V,  pkt  7  Regulaminu),  Kupujący  pówinien  póinfórmówac�
Sprzedawcę ó tym fakcie celem wyjas�nienia przyczyn takiej sytuacji. 

7. W przypadku stwierdzenia  przez Kupującegó w tóku ódbióru przesyłki,  z�e  przesyłka dóznała
uszkódzenia  lub  ubytku bądz�  z�e  brak jest  wszystkich  lub niektó� rych  zamó� wiónych Tówaró� w
ósóba  dóstarczająca  Tówar  w  imieniu  Sprzedawcy  ustala  niezwłócznie  prótókólarnie  stan
przesyłki  óraz  ókólicznós�ci  pówstania  szkódy.  Kupujący  móz�e  zaz�ądac�  spórządzenia  takiegó
prótókółu, gdy stwierdzi pówyz�sze ókólicznós�ci. W przypadku Kónsumentó� w taka prócedura nie
ma  wpływu  na  tryb  póstępówania  reklamacyjnegó,  jednakz�e  móz�e  umóz� liwic�  Sprzedawcy
sprawniejsze  jegó  przeprówadzenie.  W przypadku  Kupujących  niebędących  Kónsumentami
z�ądanie  spórządzenia  prótókółu  w przypadku  stwierdzenia  ókólicznós�ci,  ó  któ� rych  mówa  w
pierwszym zdaniu niniejszegó punktu, jest warunkiem rózpatrzenia zgłószenia reklamacyjnegó.

8. Z uwagi na włas�ciwós�ci  Tówaró� w (będących próduktami spóz�ywczymi ulegającymi szybkiemu
zepsuciu  óraz  wymagającymi  przechówywania  i  transpórtu  w  warunkach  chłódniczych)
wyłączóna jest móz� liwós�c�  ódróczenia przez Kupującegó terminu dóstawy Tówaru. 

9. Jez�eli Kupujący w terminie ókres� lónym przez Sprzedawcę bez uzasadnienia nie ódbiera Tówaru
wydawanegó  mu  przez  Sprzedawcę  lub  z  przyczyn  lez�ących  pó  strónie  Kupującegó  nie  jest
móz� liwe  wydanie  mu  Tówaru,  tó  Tówar  zóstaje  złóz�óny  na  przechówanie  w  Centrum
Dystrybucyjnym SmakMAK ul.  Zielóna 10,  64-113 Kąkólewó.  W takim przypadku,  z  uwagi  na
włas�ciwós�ci Tówaró� w (będących próduktami spóz�ywczymi ulegającymi szybkiemu zepsuciu óraz
wymagającymi  przechówywania  i  transpórtu  w  warunkach  chłódniczych),  Sprzedawca  nie
ódpówiada  za  ewentualne  zepsucie  Tówaru  lub  inną  utratę  przez  Tówar  jegó  włas�ciwós�ci,  a
Kupujący ódpówiedzialny jest za pówstałą z tegó tytułu ewentualną szkódę Sprzedawcy. 
 

Rozdział VIII. Odstąpienie Konsumenta od umowy zawartej na odległość.

W przypadku  zakupu  Tówaró� w  w  Sklepie  prówadzónym  przez  Sprzedawcę  Kónsumentówi  nie
przysługuje prawó ódstąpienia ód umówy zawartej na ódległós�c�. Tówary sprzedawane w Sklepie nalez�ą
bówiem dó grupy tówaró� w w ódniesieniu dó któ� rych prawó tó jest wyłączóne. Wynika tó z art. 38 pkt 4) i
5) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ó prawach kónsumenta, zgódnie z któ� rym prawó ódstąpienia ód umówy
zawartej na ódległós�c� nie przysługuje kónsumentówi w ódniesieniu dó umó� w, któ� rych przedmiótem jest:

1. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca kró� tki termin przydatnós�ci dó uz�ycia lub
2. rzecz dóstarczana w zapieczętówanym ópakówaniu, któ� rej pó ótwarciu ópakówania nie móz�na

zwró� cic�  ze  względu  na  óchrónę  zdrówia  lub  ze  względó� w  higienicznych,  jez�eli  ópakówanie
zóstałó ótwarte pó dóstarczeniu.

Rozdział IX. Reklamacje. 



1. Tówar  kupióny  w  ramach  Sklepu  przez  Kónsumenta  pódlega  reklamacji  w  przypadku
stwierdzenia  jegó  niezgódnós�ci  z  umówą  (wada  fizyczna)  w  rózumieniu  przepisó� w  kódeksu
cywilnegó,  w szczegó� lnós�ci  art.  556  óraz  5561-5563 kódeksu  cywilnegó  óraz  na  zasadach
ópisanych w tej ustawie óraz w pkt 2-9 niniejszegó rózdziału.

2. Reklamację dótyczącą zakupiónegó w Sklepie tówaru Kónsument móz�e składac�  w następujący
spósó� b:
a. za pós�rednictwem póczty elektrónicznej (e–mail) na adres mailówy: sklep@smakmak.pl
b. pisemnie na adres Centrum Dystrybucyjne SmakMAK ul. Zielóna 10, 64-113 Kąkólewó.

3. W zgłószeniu reklamacyjnym Kónsument pówinien pódac�:
a. imię i nazwiskó, adres dó kórespóndencji
b. ókres� lenie Tówaru niezgódnegó z umówą,
c. datę zakupu i ótrzymania Tówaru,
d. datę ujawnienia niezgódnós�ci Tówaru z umówą,
e. ópis niezgódnós�ci Tówaru z umówą;

4. W  celu  usprawnienia  prócesu  reklamacyjnegó  Sprzedawca  prósi  ó  załączenie  dó  zgłószenia
reklamacyjnegó dówódu zakupu Tówaru óraz ó pódanie numeru zamó� wienia.

5. Tówar  niezgódny  z  umówą  Kónsument  móz�e  przesłac�  na  adres  Centrum  Dystrybucyjne
SmakMAK  ul.  Zielóna  10,  64-113  Kąkólewó.   W  przypadku  przesyłki  Tówaru  niezgódnegó  z
umówą zalecane jest, aby Tówar był ódpówiednió zabezpieczóny przed uszkódzeniem w trakcie
transpórtu. Sprzedawca nie ódbiera przesyłek wysłanych „za póbraniem”.

6. Sprzedawca  ustósunkuje  się  dó  złóz�ónej  przez  Kónsumenta  reklamacji  w  terminie  dó  14
(czternastu) dni ód dnia jej ótrzymania. 

7. O  uwzględnieniu  lub  nieuwzględnieniu  reklamacji  Sprzedawca  zawiadómi  Kónsumenta  za
pós�rednictwem póczty elektrónicznej na adres e-mail pódany w zgłószeniu reklamacyjnym. Jez�eli
Kónsument  nie  wskazał  adresu  póczty  elektrónicznej  w  zgłószeniu  reklamacyjnym,  wó� wczas
Sprzedawca  póinfórmuje  gó  ó  rózpatrzeniu  reklamacji  drógą  pisemną na adres  pódany przez
Kupującegó pódczas zawarcia umówy. 

8. W przypadku uzasadniónegó zgłószenia  reklamacyjnegó póniesióne przez Kónsumenta kószty
związane  z  dóstarczeniem  wadliwegó  Tówaru  dó  Sprzedawcy,  kószty  wymiany  lub  naprawy
pónósi Sprzedawca. 

9. W  ódniesieniu  dó  Tówaru  sprzedanegó  Kupującemu  niebędącemu  Kónsumentem,
ódpówiedzialnós�c� Sprzedawcy z tytułu rękójmi jest wyłączóna.

Rozdział X. Dane osobowe.

1. Dane  ósóbówe  przekazywane  przez  Kupującegó  przy  rejestracji  w  Sklepie  óraz  składaniu
zamó� wienia  są  przetwarzane  przez  Sprzedawcę  (tj.  Smakmak  spó� łka  z  ógraniczóną
ódpówiedzialnós�cią z siedzibą w Strzyz�ewicach, przy ul. Balónówej 7a (64-100 Lesznó), wpisana
dó rejestru przedsiębiórcó� w Krajówegó Rejestru Sądówegó prówadzónegó przez Sąd Rejónówy
Póznan�  –  Nówe Miastó i Wilda w Póznaniu, IX Wydział  Góspódarczy KRS, pód numerem KRS:
0000897870, pósiadająca NIP:  6972197861, REGON:  300447111,  BDO:  000064720), któ� ry jest
ich administratórem w rózumieniu przepisó� w rózpórządzenia Parlamentu Európejskiegó i Rady
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  óchróny  ósó� b  fizycznych  w związku  z
przetwarzaniem  danych  ósóbówych  i  w  sprawie  swóbódnegó  przepływu  takich  danych  óraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

2. Sprzedawca wyznaczył w ramach swójej działalnós�ci inspektóra óchróny danych ósóbówych, z
któ� rym móz�na kóntaktówac� się pód za pós�rednictwem póczty elektrónicznej pód adresem e–mail
sklep@smakmak.pl,  telefónicznie  pód  numerem:  501  407 135  lub  listównie  pód  adresem:

mailto:sklep@smakmak.pl


Smakmak  spó� łka  z  ógraniczóną  ódpówiedzialnós�cią,  Strzyz�ewice,  ul. Balónówa  7a,  64–100
Lesznó.

3. Pódanie  danych  ósóbówych  przez  Kupującegó  jest  dóbrówólne,  jednak  brak  ich  pódania
uniemóz� liwia zrealizówanie zamó� wienia przez Sprzedawcę (uniemóz� liwia zawarcie i wykónanie
umówy sprzedaz�y Tówaró� w) óraz kórzystania z innych funkcjónalnós�ci Sklepu.

4. Sprzedawca w związku z  działalnós�cią  Sklepu zbiera i  przetwarza następujące  dane ósóbówe
Kupującegó: imię, nazwiskó, adres zamieszkania (dóstawy), adres e-mail, numer telefónu, numer
rachunku bankówegó, płec�  i adres IP kómputera lub urządzenia móbilnegó a w ódniesieniu dó
Kupującegó będącegó przedsiębiórcą dódatkówó: nazwa pód któ� rą prówadzóna jest działalnós�c�
góspódarcza, stałe miejsce wykónywania działalnós�ci góspódarczej óraz numer NIP. 

5. Sprzedawca pónadtó zbiera i przetwarza następujące dane Kupujących będących Uz�ytkównikami:
dane  dótyczące  przeglądanych  próduktó� w  szczegó� ły,  złóz�ónych  zamó� wien�  óraz  pórzucónych
kószykó� w  (niezłóz�ónych  zamó� wien� ),  przybliz�óna  lókalizacja  urządzenia,  przy  uz�yciu  któ� regó
Sklep  jest  przeglądany,  przedział  wieku,  infórmacje  ó  systemie  óperacyjnym  i  przeglądarce
internetówej wykórzystywanej  przez Uz�ytkównika,  przeglądane pódstróny i  czas  spędzóny na
strónie, kliknięcia w pószczegó� lne linki i przejs�cia między pószczegó� lnymi pódstrónami óraz inne
infórmacje dótyczące spósóbu kórzystania ze Sklepu.  Infórmacje te có dó zasady nie stanówią
danych ósóbówych, a status taki nabywają dópieró pó zestawieniu ich z danymi przekazanymi
przez Uz�ytkównika w ramach pósiadanegó kónta w Sklepie. 

6. Dane ósóbówe uzyskane ód Kupującegó przetwarzane są w następujących celach: 
a. óbsługi zamó� wien�  Kupującegó, w tym prówadzenia z Kupującym kórespóndencji dótyczącej

jegó zamó� wien� ,
b. rejestracji i utrzymywania kónta Kupującegó,
c. óbsługi kórespóndencji innej niz�  związanej z kwestiami wskazanymi w pkt a-b,
d. realizacji  óbówiązkó� w  księgówych,  pódatkówych  óraz  innych  óbówiązkó� w  prawnych

Sprzedawcy,
e. ustalenia rószczen�  wynikających z umó� w sprzedaz�y  zawartych za pós�rednictwem Sklepu,

dóchódzenia tych rószczen�  lub óbróny przed takimi rószczeniami, 
f. identyfikacji pówracających Kupujących,
g. zbierania danych statystycznych dla óptymalizacji działania Sklepu,
h. marketingu Tówaró� w (marketingu własnych próduktó� w),  w tym wysyłki  newsletteró� w –

jez�eli Kupujący wyraził dódatkówą zgódę na takie działania Sprzedawcy.
7. Pódstawami prawnymi przetwarzania danych Kupującegó są: 

a. pódejmówanie działan�  niezbędnych dó zawarcia i wykónania umówy sprzedaz�y Tówaró� w
(art. 6 ust 1 lit. b) RODO),

b. kóniecznós�c�  wypełnienia ciąz�ących na Sprzedawcy óbówiązkó� w księgówych, pódatkówych
óraz innych óbówiązkó� w prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

c. prawnie  uzasadnióny  interes  Sprzedawcy  przejawiający  się  w:  (i)  móz� liwós�ci  óbsługi
kórespóndencji  innej  niz�  związanej  ze  składanymi  zamó� wieniami  i  óbsługą  kónt
Uz�ytkównikó� w,  (ii)  móz� liwós�ci  ustalenia  rószczen�  wynikających  z  umó� w  sprzedaz�y
zawartych za pós�rednictwem Sklepu, dóchódzenia tych rószczen�  lub óbróny przed takimi
rószczeniami, w szczegó� lnós�ci óbróny przed rószczeniami z tytułu rękójmi przysługującej na
pódstawie przepisó� w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kódeks cywilny, (iii) identyfikacji
pówracających Kupujących, (iv) zbierania danych statystycznych dla óptymalizacji działania
Sklepu  a  takz�e  (v)  –  jez�eli  Kupujący  wyraził  na  tó  dódatkówą  zgódę  –  w  prówadzeniu
marketingu własnych Tówaró� w (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8. Dane ósóbówe Kupującegó przekazywane są na rzecz następujących pódmiótó� w:
a) s�wiadczących usługi hóstingówe, 
b) dóstawcó� w rózwiązan�  typu cloud computing (chmura óbliczeniówa),
c) dóstawcó� w systemó� w CMR, 



d) dókónujących dóstawy Tówaró� w w imieniu Sprzedawcy
e) óperatóró� w płatnós�ci ón-line,
f) dóstawcó� w systemó� w księgówych i magazynówych.

9. Dane ósóbówe Kupującegó mógą byc� ró� wniez�  przekazywane na rzecz następujących pódmiótó� w:
a) s�wiadczących usługi księgówe, 
b) s�wiadczących usługi prawne,
c) s�wiadczących usługi IT, 
d) ódpówiednich urzędy skarbówe i inne instytucje publiczne, celem wypełnienia óbówiązkó� w

ciąz�ących na Sprzedawcy.
10. Dane ósóbówe Kupującegó nie są przekazywane dó pan� stwa trzeciegó (czyli póza óbszar pan� stw

nalez�ących  dó  Európejskiegó  Obszaru  Góspódarczegó)  ani  órganizacji  międzynaródówej.
Sprzedawca  kórzysta  jednak z  narzędzi  udóstępnianych przez  firmy Góógle  i  Facebóók,  któ� re
swóje  serwery  mają  póza  óbszarem  pan� stw  nalez�ących  dó  Európejskiegó  Obszaru
Góspódarczegó.  Sprzedawca  nie  przekazuje  tym  firmóm  danych  ósóbówych  Kupujących.
Oferówane przez nie narzędzia zbierają jednak pewne anónimówe infórmacje typu czas spędzóny
w  Sklepie,  ódwiedzane  pódstróny,  z� ró� dłó,  z  któ� regó  Kupujący  przedóstał  się  dó  Sklepu,  jegó
przybliz�óna lókalizacja, płec�, ódpówiedni przedział wiekówy itp. Infórmacje te nie pózwalają na
identyfikację Kupującegó, przez có samódzielnie nie stanówią danych ósóbówych. Jednakz�e pó
zestawieniu  ich  z innymi  danymi  pósiadanymi  przez  te  firmy  i  uzyskanymi  bezpós�rednió  ód
Kupujących mógą stac� się danymi ósóbówymi. Sprzedawca nie pónósi ódpówiedzialnós�ci za takie
kójarzenie danych przez te firmy, póniewaz�  Sprzedawca nie ma na niegó z�adnegó wpływu

11. Dane ósóbówe Kupującegó nie są przetwarzane w spósó� b w wyłącznie zautómatyzówany (tzn.
bez  udziału  człówieka),  w  tym  fórmie  prófilówania.  Jednakz�e  dane  Kupujących  będących
Uz�ytkównikami  (czyli  pósiadających  Kóntó  w  Sklepie)  są  przetwarzane  przez  Sprzedawcę  w
spósó� b częs�ciówó zautómatyzówany, przy udziale człówieka, w celu dópasówania Uz�ytkównika
dó  ódpówiedniej  grupy  ósó� b  wyró� z�nianej  ze  względu  na  ókres� lóne  cechy  (np.  przedział
wiekówy), dla któ� rej Sprzedawca przygótówuje dedykówane reklamy Tówaró� w.

12. Dane  ósóbówe  Kupującegó  przetwarzane  są  dó  mómentu  upływu  przedawnienia  rószczen�
z umówy  sprzedaz�y  zawartych  za  pós�rednictwem  Sklepu  albó  zakón� czenia  póstępówan�
związanych z tymi rószczeniami albó przedawnienia óbówiązkó� w księgówych, pódatkówych óraz
innych óbówiązkó� w prawnych ciąz�ących na Sprzedawcy albó (w przypadku Kupujących będących
Uz�ytkównikami)  dó  czasu zamknięcia  kónta –  w zalez�nós�ci,  có  nastąpi  pó� z�niej.  W przypadku
zapisania się przez Kupującegó dó newslettera dane ósóbówe są przetwarzane w tym zakresie dó
czasu rezygnacji przez Kupującegó z uczestnictwa w takim systemie mailingówym.

13. Kupującemu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jegó danych: dóstępu dó
tres�ci  swóich  danych,  z�ądania  ich  spróstówania,  z�ądania  ich  usunięcia,  z�ądania  ógraniczenia
przetwarzania, przenószenia danych, a takz�e prawó wniesienia sprzeciwu wóbec przetwarzania.
W celu realizacji pówyz�szych uprawnien�  móz�na przesłac� stósówną wiadómós�c�  pisemnie na adres
Sprzedawcy (Smakmak spó� łka z ógraniczóną ódpówiedzialnós�cią, Strzyz�ewice, ul. Balónówa 7a,
64–100 Lesznó) albó pócztą elektróniczną na adres sklep@smakmak.pl. 

14. Kupujący ma prawó wniesienia skargi dó órganu nadzórczegó, gdy uzna iz�  przetwarzanie danych
ósóbówych, któ� re gó dótyczą, narusza przepisy RODO.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe.

1. Pó wyczerpaniu trybu reklamacyjnegó Kónsument ma móz� liwós�c�  skórzystania z pózasądówych
metód rózwiązywania spóró� w. W szczegó� lnós�ci móz�e ón zwró� cic�  się z wnióskiem ó rózwiązanie
spóru dó stałegó pólubównegó sądu kónsumenckiegó, któ� rych lista dóstępna jest pód adresem
internetówym  https://uókik.góv.pl/wazne_adresy.php#faq596.  Zasady  działania  stałych
pólubównych sądó� w kónsumenckich dóstępne są na ich strónach internetówych pód adresami

https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
mailto:sklep@smakmak.pl


internetówymi  wskazanymi  na  strónie  internetówej  zawierającej  listę  stałych  pólubównych
sądó� w  kónsumenckich,  ó  któ� rej  mówa  w  zdaniu  póprzedzającym.  Kónsument  ma  ró� wniez�
móz� liwós�c�  skórzystania  z  internetówegó  systemu  rózstrzygania  spóró� w  kónsumenckich  za
pómócą  elektrónicznej  ógó� lnóeurópejskiej  platfórmy  internetówej  ODR  dóstępnej  na  strónie
internetówej   http://ec.európa.eu/cónsumers/ódr.  Skórzystanie  z  pózasądówych  metód
rózwiązywania spóró� w nie wyłącza ani nie ógranicza uprawnienia Kónsumenta dó rózpatrzenia
spóru przez włas�ciwy sąd pówszechny zgódnie z pkt 2 póniz�ej.

2. W  przypadku  spóró� w  pówstałych  między  Sprzedawcą  a  Kónsumentem,  zastósówanie  mają
przepisy pówszechnie óbówiązującegó prawa w zakresie włas�ciwós�ci sądu. 

3. W przypadku Kónsumentó� w mających miejsce zamieszkania w innym pan� stwie człónkówskim
póza  terytórium  Rzeczpóspólitej  Pólskiej  (z  wyłączeniem  Danii)  włas�ciwós�c�  sądu  zóstanie
ókres� lóna na pódstawie rózpórządzenia Rady nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania
órzeczen�  sądówych óraz ich wykónywania w sprawach cywilnych i handlówych (Bruksela I bis). 

4. W innych przypadkach, tzn. Kupujący nie jest kónsumentem, sądem włas�ciwym dla rózstrzygania
spóró� w wynikłych z zawartej umówy jest sąd włas�ciwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. Sklep  zwólnióny  jest  z  ódpówiedzialnós�ci  związanej  z  blókówaniem  przez  administratóró� w
serweró� w pócztówych przesyłania wiadómós�ci na adres póczty elektrónicznej (e-mail) wskazany
przez Kupującegó óraz z usuwaniem i blókówaniem wiadómós�ci póczty elektrónicznej (e-mail)
przez óprógramówanie zainstalówane na urządzeniu uz�ywanym przez Kupującegó. 

6. Odpówiedzialnós�c�  Sprzedawcy  z  tytułu  niewykónania  bądz�  nienalez�ytegó  wykónania
zóbówiązania wóbec Kupującegó niebędącegó Kónsumentem jest ógraniczóna dó wysókós�ci ceny
zapłacónej za złóz�óne zamó� wienie, któ� regó Sprzedawca nie wykónał bądz�  nienalez�ycie wykónał
w następstwie ókólicznós�ci, za któ� re Sprzedawca pónósi ódpówiedzialnós�c�. 

7. Jes� li któ� res�  z póstanówien�  niniejszegó Regulaminu ókaz�e lub stanie się niewaz�ne, nieskuteczne
lub niewykónalne w częs�ci lub w całós�ci, nie narusza tó skutecznós�ci i wykónalnós�ci pózóstałych
póstanówien� .  W miejsce póstanówien�  niewaz�nych  bądz�  nieskutecznych wchódzą ódpówiednie
przepisy prawa. 

8. Sprzedawca dópuszcza prawó zmian Regulaminu, w szczegó� lnós�ci  z waz�nych pówódó� w takich
jak:
a. zmiany przepisó� w pówszechnie óbówiązującegó prawa, w szczegó� lnós�ci dótyczących prawa

kónsumenckiegó i handlu elektrónicznegó,
b. zmiany  fórm płatnós�ci,
c. zmiany  zasad  funkcjónówania  Sklepu,  w  szczegó� lnós�ci  zmiany  spósóbó� w  dóstawy  lub

płatnós�ci,
d. zmiany fórmy prawnej prówadzónej działalnós�ci góspódarczej.

9. Jednólity  tekst  zmieniónegó  Regulaminu  (tj.  tekst  z  wprówadzónymi  zmianami)  zóstanie
zamieszczóny  w  Sklepie  z  óznaczeniem daty  jegó  ópublikówania  óraz  daty,  ód  któ� rej  będzie
óbówiązywał. 

10. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złóz�óne przez zmianą zamó� wienia óraz zawarte
lub wykónane przez zmianą umówy. 

11. Regulamin óbówiązuje ód dnia 22 marca 2021 r.
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